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RAZÍTKa

VÝROBA - OPRAVY
VÝROBA DO DVOU PRACOVNÍCH DNŮ
OD ODSOUHLASENÍ NÁVRHU ZÁKAZNÍKEM.
Návrh Vám zpracujeme
a doporučíme odpovídající
typ a rozměr razítka.
Grafický návrh štočku ZDARMA.

FARMÁŘSKÉ
TRHY v KRUMLOVĚ
na náměstí TGM
sobota 25. května
od 8.00 do 13.00
Zvou vás poctiví
farmáři a řemeslníci

Loni se prostavělo 30 milionů
Hospodaření města Moravský Krumlov v roce 2012 skončilo přebytkem
Krumlovští zastupitelé na
svém zasedání dne 13. května
projednali a schválili zásadní
dokument o celoročním hospodaření města - Závěrečný účet
za rok 2012, a to bez výhrad.
Příjmy městského rozpočtu
dosáhly v roce 2012 objemu
127 milionů korun, přičemž
výdajové položky činily 110
milionů korun.
Lze konstatovat, že u běžných výdajů pokračuje trend
jejich snižování. U provozních
výdajů městského úřadu došlo
při srovnání let 2010 a 2012
k poklesu provozních výdajů
o 4,2 milionů korun, u městské
policie bylo vyčísleno snížení

těchto výdajů o 646 tisíc.
Všechny tyto úspory běžného
rozpočtu přecházejí do „fondu
MK 2022“ a budou využity pro
financování rozvoje a obnovy
majetku města.
„Jsem rád, že díky úsporným
opatřením můžeme finanční
prostředky následně směrovat
do obnovy městského majetku,
což bylo jedním z našich záměrů na začátku tohoto volebního
období,“ hodnotí hospodaření
v loňském roce starosta města
Tomáš Třetina.
Investiční výdaje města v roce 2012 činily 29,7 milionů korun. K nejvýznamnějším akcím
v této oblasti patří výstavba
letního koupaliště v lokalitě
Sídliště, výdaje do vodohospodářské infrastruktury ve

formě příspěvku Svazku obcí
Vodovody a kanalizace Třebíč
a přípravné práce související
s investicemi do školství v letošním roce, a to zateplení Mateřské školy Husova a Základní
školy nám. Klášterní.
V rámci obnovy majetku se
realizovala rekonstrukce tělocvičny v objektu Sokolovny a

oprava střechy kulturní památky „Knížecí dům“.
Významný prvek hospodaření města v roce 2012 představuje konečné splacení revolvingového úvěru v celkovém
objemu 26 810 tis. Kč, a tím
jeho transformace do klasického investičního úvěru.
/z tiskové zprávy MěÚ MK/

REKLAMNÍ
Podklady zašlete na e-mail: info@alma.cz.
Více informací na tel. čísle: 602 782 272.
Knížecí dům, 1. patro, Růžová 39, M. Krumlov

PRO KAŽDOU KANCELÁŘ
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Sedmikomorový profil
s izolaèním trojsklem!

Ivančice, Na Brněnce 28, tel.: 515 532 899
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Nám. 13. prosince è. 8
664 12 Oslavany
volejte zdarma: 800 101 150
telefon: 546 425 181
mobil: 608 505 529
e-mail: rioslavany@ri-okna.cz
www.ri-okna.cz

Nám. 13. prosince č. 8

664 12 Oslavany
volejte zdarma:
800 101 150
telefon: 546 425 181
mobil: 608 505 529
rioslavany@mail.ri-okna.cz

www.ri-okna.cz
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Výměna jodidových tablet

Slovo úvodem

Jarní rozjímání nejen o šparglu
Příroda nám rozkvetla, dny se prodlužují a naše milované ratoles�
začínají flákat školní výuku, jak se dá. Souběžně s rostoucími venkovními teplotami, které tak přejí dětským rošťárnám, klesá i chuť získávat
další cenné encyklopedické znalos�, zapletené rafinovaně do učebnic
vysokoškolskými docenty. Zkrátka a jednoduše. S naší milou omladinou
šijí všichni čer� a už z dálky větří sladký prázdninový čas. Zvlášť někteří
studen� našeho milovaného gymnázia si v koutku duše myslí, že majálesem skončil školní rok a tortura zkoušení je určena především pro
chudáky maturanty, na které se soustředí palba pověstné kulometné
roty (profesorského sboru).
Hluboce s nimi soucí�m, protože nejen oni budou podrobeni utrpení
zkoumání vědomos� a stresu toho, jak to vlastně dopadne. Nezbývá mi nic
jiného než jim v tomto ohledu popřát hodně štěs�. Po maturitě přijde život,
nazývaný prak�cký, a na jeho otázky se hledají těžko odpovědi až do smr�.
Ovšem dos� pesimis�cké životní filozofie. Je přece jaro. Nejkrásnější
roční období, ve kterém vše rozkvétá a zároveň začíná bujet, po plesové
sezóně na našich náměs�ch a návsích, společenský život.
V Moravském Krumlově proběhly první farmářské trhy. Takové akce
mám velmi rád. Znám je už z Brna, kde se konají každý týden. Pokud
chcete ochutnat poc�vé moravské uzené nebo i jiné tuzemské výrobky,
vypla� se na akci tohoto typu zajít a nakoupit si. Jen potajmu doufám,
že ředitel ivančického KICu Aleš Tureček se svým týmem uspořádá něco
podobného i v Ivančicích. Vím, že trhy tohoto typu plánuje, tak mu držím
palce, aby to vyšlo. Domácí je domácí a malých řezníků, kteří tyto uzeniny
umějí připravit, bohužel ubývá. V mém rodném městě jsou díky některým šikovným obchodníkům k dostání, ale u koho koupíte dobré klobásky a kvalitní uzený špek, nesmím bohužel prozradit, protože reklama je
ryze komerční záležitos�. Co se dá dělat. Živí i naše noviny a bez firem,
které se zde prezentují, byste je do schránek zdarma jen těžko dostali.
Ovšem v mém rodném městě se koná akce, která je symbolem plně
rozvinutého jara a příslibem brzkého léta. Oslavany mají na počátku
podzimu své nádherné historické slavnos�, Znojmo svoje víno a Ivančice na jaře Chřestové slavnos� neboli Šparglovky. Nebojte se. Nebudu
se rozepisovat o původu chřestu nebo snad o programu těch letošních.
To zvládla už v minulém čísle svým bezvadným �tulním článkem paní
Ště�nová. Chtěl bych se jen trošičku zamyslet. Vím, že tato činnost
drobátko bolí, ale co se dá dělat, nedá mi to, abych si nepřisadil svou
pověstnou trošku do mlýna.
Své vozítko zn. Trabant vytahuji to�ž jen sporadicky a raději chodím
po městě pěšky. Uši mám ve svém věku naštěs� v pořádku, a tak sem
tam i něco v obchodě či vinárně zaslechnu. Bývají to i nega�vní komentáře k výše zmíněné akci. Zvlášť k placení vstupného v sobotu a neděli.
Berte to prosím jako můj soukromý názor, se kterým se dá samozřejmě
polemizovat. Na tomto světě není nic zadarmo. Všechno něco stojí. Kvalitní organizace, věhlasní kuchaři i dobrá muzika. Z původně lokální akce
se chřestovky staly celonárodní záležitos�. Myslím, že jako občané města bychom tento fakt mohli ocenit. Neustále voláme po obnovení slávy
Ivančic jako přirozeného centra této čás� Moravy. Když se tak skutečně
děje, neleze nám to pod vousy.
O slavnostech chřestu bylo již popsáno hodně papíru i webových
stránek. Nebudu se o tom dále zbytečně rozepisovat. V každém
případě přeji maturantům pevné nervy a úspěšné složení zkoušek
a pořadatelům chřestových slavnos� pěkné počasí.
Petr Sláma

V srpnu 2013 vyprší expirační
doba tablet kalijum jodidu. Ty
před pěti lety dostali všichni obyvatelé 20 kilometrové Zóny havarijního plánování (ZHP) kolem
JE Dukovany. V letošním květnu
až červenci proběhne jejich výměna za nové. Starostové obcí z
okolí elektrárny Dukovany byli
již o výměně tablet informováni
Technicky proběhne výměna
tak, že vybraný distributor předá
stanovený počet „nových“ tablet
starostovi obce. Následná obměna u všech obyvatel (domácnosti,
podniky, školy a předškolní zařízení, zdravotnická, sociální a rekreační zařízení, vojenské útvary
a složky integrovaného záchranného systému) proběhne v režii
obecních a městských úřadů.
Spolu s distribucí nových tablet

budou stažena starší balení s procházející expirační dobou.
„Pro staré tablety si po dohodě
se starosty znovu přijede distributor, který je odveze na likvidaci,“
popsal Petr Spilka, tiskový mluvčí dukovanské elektrárny.
A k čemu jsou tablety kalijum
jodid? Jednou z látek, které by
unikaly při radiační havárii jaderných zařízení, je radioaktivní
jod, který se shromažďuje ve
štítné žláze člověka. Pokud je
ale štítná žláza člověka nasycena
jodem z distribuovaných tablet
kalijum jodid, nepřijme štítná
žláza člověka po dobu několika
dní další jod. Tato ochrana se
týká jen případu radiační havárie
jaderné elektrárny a aplikuje se
pozřením ve správném množství
až po výzvě v médiích.

Ivančice podpoří myslivce
/Ivančice/ Ten, kdo tvrdí, že
myslivci chodí pouze střílet zvěř a
bavit se na poslední leč, toho moc
o myslivosti a jejím pravém poslání neví. Je to koníček náročný
nejen na peníze, ale i na čas, který
se mu musí věnovat. Jsou to právě
myslivci, kteří například plní v zimě krmelce nebo napomáhají při

prevenci před vzteklinou.
To byl jistě i jeden z důvodů,
proč Rada města Ivančic schválila
na svém zasedání poskytnutí veřejné finanční podpory Mysliveckému sdružení Ivančice z rozpočtu
města. Finanční částka 10.000 Kč
bude sloužit na nákup krmiva pro
pernatou a spárkatou zvěř. /PeSl/

/Kraj/ Přes 80 milionů korun
za rok ušetří Jihomoravský kraj
díky společnému nákupu energií
Centrální zadavatel Jihomoravského kraje CEJIZA, s. r. o. soutěžil dodávky elektrické energie a
zemního plynu pro JM kraj a jeho
243 příspěvkových organizací.
„Hodnocení nabídek bylo provedeno elektronickou aukcí. Výsledkem je výrazné snížení ceny obou
komodit. U elektrické energie 37
%, což představuje úsporu přibližně 31 milionů korun. U zemního
plynu jde o 27 %, to znamená, že
JM kraj ušetří 51 milionů. Celková úspora u obou energií tak činí

více než 80 milionů korun,“ řekl
hejtman Michal Hašek.
Energie bude od vítězného uchazeče nadále dodávat společnost
CEJIZA do organizací. „Příspěvkové organizace Jihomoravského
kraje tak budou mít opět zajištěnu
podporu v oblasti energetického
managementu jak při dodávkách,
tak i při reklamacích, navíc díky
smluvním podmínkám centrálního nákupu mohou měnit většinu
parametrů dodávek bezplatně a
některé, ceníkově zpoplatněné
služby mají zcela zdarma,“ doplnil jednatel společnosti CEJIZA
Bořek Semrád.
/abé/

Za nákup energie ušetří

Nový odbor Klubu českých turistů v Krumlově
Možná jste již i vy zaregistrovali vznik nového odboru Klubu
českých turistů v Moravském
Krumlově. Odbor (základní
organizační jednotka KČT) byl
založen 30. března 2013 převážně
lidmi, kteří se od června 2009
pravidelně účastnili turistických a
poznávacích zájezdů, dříve pořádaných pod hlavičkou MěKS.
Odbor zatím bude i nadále
pokračovat v pořádání turisticko-poznávacích zájezdů, které si získávají stále větší oblibu. Vždyť na
dubnový zájezd do Rakouska jsme
jeli s plným dvoupatrovým autobusem pro 85 osob a obdobná situace
se možná rýsuje i na červen.
„Turistické“ na našich zájezdech znamená, že se občas pěšky
dostaneme i do míst, kam člověk

autem nemůže (např. dělostřelecká tvrz Bouda), a také to, že si
projdeme celé úseky, které jsou
autoturistům zapovězeny, protože
se pro svého miláčka musí vždy
vracet do výchozího bodu.
„Poznávací“ znamená, že
většina našich zájezdů je ozvláštněna návštěvou nějaké místní
zajímavosti (stavba, technická
zajímavost apod.) V této oblasti
se chceme dále orientovat zejména na Rakousko, které je od
nás relativně blízko, a takových
zajímavostí je tam spousta. Na
zájezdech však rozhodně nikoho
nenutíme, aby s námi chodil pěšky - každý si může prohlédnout
příslušný hrad a zbytek dne prosedět třeba v hradní cukrárně. I
takoví lidé s námi jezdí, ale velmi

DŘEVO

rychle jich ubývá. Přicházejí totiž
na to, že dobrovolná vycházka
jednou měsíčně v rozumném terénu a přiměřeným tempem jim
neuškodí, ale naopak prospěje.
KČT jako celek bývá někdy
vnímán jako polovojenská organizace důchodců, kteří na povel píšťalky začnou pochodovat ve dvojstupech. Ve skutečnosti je tomu
tak, že každý odbor při dodržení
určitých zásad může fungovat
zcela nezávisle na ostatních.
Krumlovský odbor měl ke dni
12. května 48 členů, a zatím jej
stále vedou třicátníci, takže do
hromadného důchodu se zatím
stále ještě nechystáme. Naopak
mezi sebou uvítáme každého, kdo
se například zajímá o vysokohorskou turistiku či via ferraty a chtěl

VÝPLATA V HOTOVOSTI

Karel Raboň • Moravský Krumlov
objednávky a info na tel:

775 377 977

IZOLACE - BAZÉNY
Jan Prustoměrský

»
»
»
»
»

veškerá technologie pro bazény a jezírka
izolace plochých střech i spodních staveb
izolace proti vlhkosti a tlakové vodě
balkony, terasy, jímky » zastřešení bazénů
zateplení střech » radon, ropné produkty

mobil: 605 153 504
e-mail: janprustomersky@seznam.cz

Ivančice z ptačí perspektivy
/Ivančice/ Rada města Ivančic schválila pořízení šikmého leteckého
pohledu na město. Zakázku v hodnotě 50.000 Kč získala firma MK
Letecká fotografie a velkoplošná laboratoř Brno. Na fotografii, která se
objeví v budoucnu na městských webových stránkách, budou vyznačeny vybrané lokality. Ty si pak mohou návštěvníci webu prohlédnout ve
virtuální realitě. Náklady na pořízení šikmého leteckého pohledu uhradí
ze schváleného rozpočtu odbor vnitřních věcí městského úřadu. /PeSl/

Zmapují ohrožené zdi

/Miroslav/ Je mnoho faktorů, které ztrpčují život občanům v městech a obcích. Jedním z nich jsou i léta neudržované stavby, zejména
samostatně stojící zdi. Z tohoto důvodu na svém zasedání radní rozhodli, že provedou zmapování všech ohrožených zdí ve městě u svých
objektů. Jedná se zejména o zámek, tři místní hřbitovy (katolický,
evangelický a židovský) a zdi v místním parku.
/PeSl/

Zažádají o grant na hřiště

/Ivančice/ Rada města Ivančic schválila předložení projektové žádosti
do grantového řízení s názvem „Oranžové hřiště 2013“ Nadace ČEZ na
projekt „Sportovní multifunkční hřiště Ivančice - Řeznovice“. Grantové
řízení Oranžové hřiště je zaměřeno na podporu výstavby a kompletní
rekonstrukce dětských a sportovních hřišť. Podmínkou je veřejná
přístupnost hřiště s výjimkou hřišť v areálech mateřských škol a zdravotních a sociálních zařízení. Město, ve spolupráci s občanským sdružením Sportovní, o. s. Řeznovice, bude žádat o částku v celkové výši
1.271.649 Kč, která by měla pokrýt celkové finanční náklady.
/PeSl/

Občanská bezpečnostní
komise informuje
Poslední díl série seminářů o následcích havárie ve Fukušimě, které
pořádá Občanská bezpečnostní komise, se uskutečnil ve čtvrtek 9. května ve Vémyslicích. Setkání s názvem Analýza společenských a jiných
příčin havárie JE Fukušima Daiichi se zúčastnili nejen členové komise,
ale také starostové okolních obcí, odborníci z jaderné energetiky a také
předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová.
Přednášky byly zaměřeny na analýzu příčin havárie. O radiačních
následcích po Fukušimě hovořil Štefan Rohár z Výzkumného ústavu
jaderné energetiky v Trnavě. Dalibor Matějů, jednatel Výzkumného
ústavu jaderné energetiky ČR, se zaměřil na podíl lidského faktoru na
průběhu a důsledcích havárie. „Došlo k selhání krizového řízení a byla
porušena pravidla stanovené organizační struktury. Ústřední krizový
štáb nevyhlásil stav nouze okamžitě, ale až se zpožděním. Vyšetření
ukázalo, že havarijní plánování bylo dlouhodobě podceňovanou problematikou, a to hlavně ze strany státu,“ popsal Dalibor Matějů. Na závěr
shrnul možné otázky k zamyšlení pro Občanskou bezpečnostní komisi:
Co by každý člen OBK měl vědět a dělat, aby účinně ovlivňoval vytváření bariéry pro vznik a rozvoj havárie? Jak uplatní každý člen OBK princip absolutní priority bezpečnosti jaderné bezpečnosti ve své činorodosti
a také v komunikaci zejména směrem k vedení elektrárny a vedení ČEZ?
Co udělat pro to, aby OBK mohla zkoumat, zda je v elektrárně skutečně
uplatňován systém soustavného zlepšování, a jak uplatnit tento systém
k upevnění bezpečnosti dlouhodobého provozování jaderné elektrárny?
Předsedkyně SÚJB paní Dana Drábová upozornila na to, že jaderné
havárie se odehrály ve státech, které považujeme za jaderné velmoci.
„Malé státy provozující jadernou elektrárnu musí daleko více dokazovat,
že to dělají správně a že to umí.“ Reagovala také na poznámku, jak by
při havárii lidé ve skutečnosti reagovali. „Podle toho, co ukazují přímé
výpovědí lidí, kteří byli v době havárie v elektrárně, mohu tvrdit, že
devadesát procent lidí by opravdu konalo to, co má. Při vypjatých situacích je člověk schopen takového altruismu, tedy obětování se pro druhé,
o kterém ani nepředpokládá, že v něm je.“ Podle Drábové se musí počítat
s deseti procenty, protože právo na selhání má každý. Zároveň dodala,
že právě s těmito deseti procenty se počítá i v havarijních plánech.
Ve svém úvodním slovu k přednáškám jsem vyslovil svůj názor, zda
se podobná havárie může nastát i v Dukovanech. Došel jsem k závěru,
že ne. Svůj optimizmus opírám o dlouholetou znalost pracovních metod SÚJB a existenci OBK jako jednoho z nástrojů občanské veřejnosti
v okolí elektrárny. To současně zavazuje komisi k ještě intenzivnější
činnosti.
12. 5. 2013, Ing Bořivoj Župa, předseda OBK

Žaluzie Koblížek

VÝKUP ORNÉ PŮDY

PALIVOVÉ A KRBOVÉ
(DUB, AKÁT)
603 576 656

by pro ostatní v tomto duchu nějakou akci pomoci připravit.
Velmi rádi se setkáme ale i s těmi z vás, kteří máte nějaký nápad,
jak turisticky zatraktivnit město a
jeho okolí, či jste v tomto směru
ochotni přiložit ruku k dílu, a samozřejmě i s „obyčejnými“ lidmi,
kteří se chtějí tu a tam kousek projít na čerstvém vzduchu, nebo se
někam podívat. Naše akce jsou určeny primárně pro členy KČT, ale
mohou se k nám připojit i nečlenové. Snažíme se také technicky
umožnit, aby s námi mohli jezdit i
lidé z okolních měst a obcí, vždyť
momentálně největší iniciativu
v našem odboru vyvíjejí členové
z Ivančic a Vémyslic. Takže se
těšíme, že se jednou třeba setkáme
i s vámi.
Ing. Pavel Roháček

ZPRÁVY Z RADNIC

Mjr. Nováka 24, Ivančice

REFERENCE TÝDNE:

Lichoběžníkové ISO kompakt žaluzie
RD Medlov

Pro více informací volejte

Křovinořezy a ostatní stroje
se slevami až 2.600 Kč.
Akce
Akce probíhá
probíhá od
od 15.
15. 4.
4. do
do 30.
30. 6.
6. 2012,
2013,
nebo
nebo do
do vyprodání
vyprodání zásob.
zásob.

MILOŠ HLAVÁČ

STIHL

prodej a servis
U Hřiště 1517, Ivančice - Alexovice
mobil: 739 170 814

) 602 733 688
www.zaluziekoblizek.cz
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Višňovští ochotníci opět potěšili svoje příznivce §
Ve dnech 13. a 14. dubna potěšili ochotníci ve Višňovém svoje
příznivce divadelní hrou Letní
romance od známého autora Jaroslava Seidla v režii Marie Machové. Třikrát po sobě dokázali
vyprodat místní kinosál.
Již druhým rokem se postavili
po 25leté přestávce na prkna,
která znamenají svět. Přípravy
některých našich mladých ochotníků na maturitní zkoušky nám
neumožňovaly naplánovat představení na měsíc květen, jak tomu
bylo v loňském roce,
V pátek 12. dubna jsme si ověřili svoje výkony při představení
pro Základní školu a Výchovný
ústav ve Višňovém. Byla to naše
generálka. Osobní poděkování
ředitele školy pana Mgr. Jiřího

Berana za hezký kulturní zážitek
nás velmi povzbudilo a dodalo
sílu k třem představením, která
nás čekala o víkendu.
Sobotní premiéra dokázala
zaplnit místní kinosál do posledního místečka. Slavnostním
přivítáním zahájil představení
starosta městyse pan Mgr. Vladimír Korek, který ocenil práci režisérky a všech ochotníků. Přiblížil
divákům tuto činnost, za níž se
skrývá spousta starostí a množství
času, který musí tomuto koníčku
obětovat. Zatím se ochotníkům
daří, však také divadelní soubor
odjíždí s právě hranou divadelní
hrou koncem srpna na pozvání
České besedy do Chorvatského
města Daruvar. Tato akce bude
reprezentovat náš městys v zahra-

Okresní přehlídka SOČ
Ve čtvrtek 18. dubna se na Gymnáziu T. G. Masaryka Zastávka konala přehlídka středoškolské odborné činnosti pro okres Brno-venkov. V rámci SOČ
soutěží talentovaní středoškoláci. Vypracovávají a poté před porotou obhajují
řešení odborných problémů v 18 vědních oborech.
Práce letošního ročníku, které byly zaměřeny na různá témata, přijelo prezentovat 28 studentů z gymnázia Zastávka, Tišnov, Ivančice, Židlochovice,
Šlapanice, Brno a studenti ze střední školy DOS Moravský Krumlov - Ivančice. Studenti prezentovali 25 prací a vybírali témata z 11 oborů - fyzika, chemie, biologie, zdravotnictví, zemědělství, elektrotechnika, tvorba učebních
pomůcek, ekonomika a řízení, pedagogika a psychologie, historie a filozofie.
Mnoho prací bylo kvalitně vypracováno, prezentace studentů byly na velmi
dobré úrovni. Do krajské přehlídky porota doporučila 12 prací. Vítězové
převzali diplom a knižní poukaz.
Organizátorem okresního kola SOČ bylo SVČ Ivančice, garantem
Mgr. Martin Dojiva z gymnázia Zastávka. Hlavním partnerem Středoškolské odborné činnosti byla doména „CZ.NIC“, která ve školním roce
2012/2013 soutěže SOČ podporovala.
Mgr. Lucie Malá, SVČ Ivančice

ničí. „Snahu divadelního souboru
podporuje celé zastupitelstvo,“
těmito slovy končil svoje zahájení
starosta městyse.
Obdiv diváků sklízely nádherné kulisy, na jejichž výrobě, se
podílela paní Ludmila Juřenová,
stejně jako kostýmy z počátku 20.
století, které šila firma paní Jany
Buchtelové. To vše za přispění
našich sponzorů. Oceňuji vstřícný
přístup všech oslovených, kteří
přispěli finanční částkou. My jim
za jejich ochotu velmi děkujeme.
Poděkování si zaslouží i kutilové
z řad herců, zejména Jan Mairinger, který vytváří divadelní scény.
Jako režisérka divadelního
spolku NÁVRAT, o. s. bych
chtěla poděkovat všem hercům
za jejich výkony, taktéž i mladým
ochotníkům ze Základní školy ve

Višňovém a studentům středních
škol. Divadlo je práce kolektivní
a na úspěchu se podílejí nejen
herci, ale i další členové, kteří
jsou neodmyslitelně s úspěchem
spjati: hudební doprovod paní
učitelky Bohumily Hubáčkové,
nápověda paní Marie Pytlíkové a
Marie Sevčíkové, obsluha osvětlení, kostymérky a rekvizitářky.
Lidé se mě dnes ptají, co budeme hrát příští rok. Uspěchaná
doba nahrává spíše komediím.
Lidé si chtějí odpočinout a pobavit se. Čeká mě spousta hodin
čtení různých scénářů, přemýšlení nad správným obsazením jednotlivých rolí. Určitě se mohou
všichni příznivci ochotnického
divadla na novou hru v příštím
roce těšit. Marie Machová, režie,
DS NÁVRAT, o. s.

Muzeum a informační centrum
Vedrovice připravilo pro návštěvníky výstavu s názvem Staré
hračky z dětství. Na výstavě si
můžete nostalgicky zavzpomínat,
s čím jste si ve vašem dětství
hráli. Nechybí zde řada kočárků s panenkami ani hračky pro
kluky v podobě autíček, traktorů
a houpacích koníků. Výstava je
doplněna o lidovou výšivku. Ne-

zapomeňme na vyšité citáty nad
kamny nebo stoly v kuchyních,
vyšívané košile na hody a řadu
deček a ozdob. Na Den obce Vedrovice se přijelo podívat mnoho
návštěvníků a rádi se s námi o své
dojmy podělili. Přijďte se podívat
i vy. Výstava trvá do 31. května.
Vstupné je dobrovolné, ke zhlédnutí v době otevření muzea.
Bc. Hana Kolegarová

v Miroslavi na ulici Husova 44.
Připravili jsme pro vás pestrý
program, z něhož vás jistě některá část zaujme:
Hlavní část programu: 16.00
Hrajeme si v Boží zahradě - hry
pro děti venku, 17.00 Noc kostelů
dětem - program pro děti v kostele, 18.00 Vítejte v kostele - volná
prohlídka interiéru, výstavy a komentář k nim, 19.00 Jubilate Deo
- koncert k 50. výročí varhan.
Účinkují místní varhaníci a pěvecký sbor. 20.15 - Komentovaná
prohlídka varhan, individuální
prohlídka kostela a výstav, 21.00
Flétnisté FS ČCE, 21.15 Večerní
čtení - Výběr z knihy K. Čapka
Hovory s TGM, 21.30 Dál přece nejdete sami - zpívá a hraje

Doprovodný program: Výstavky
v kostele: 400. výročí Bible kralické, 450. výročí vydání Heidelberského katechismu, 1150. výročí
příchodu Konstantina a Metoděje
na Moravu. Vzpomínejte na vůdce
své - faráři sboru slovem i obrazem.
Děti malují hudbu. Pozvánka na
vernisáž výstavy Hedvábí vábí do
Miroslavi. Socha Anděl akademického sochaře a malíře Pavla Krbálka. Zastavení v Kruhu: Výtvarná
dílka pro děti v sálku Kruh vedle
kostela (18.00-20.00). Občerstvení
nejen unavených poutníků v sálku
Kruh vedle kostela
K návštěvě miroslavského
kostela u příležitosti Noci kostelů
2013 zve Farní sbor Českobratrské církve evangelické Miroslav.

V neděli 19. května jsou zváni
příznivci zdravého životního stylu
na 8. ročník turistického pochodu
a cyklistické vyjížďky s názvem
Višňovská patnáctka. Letos pro Vás
organizátoři přichystali nové trasy
ukazující krásy Višňového a okolí.
Jedná se o 2 turistické a 2 cyklistické trasy s rozdílnou náročností.
Na přípravě se kromě pracovníků

Základní školy a Mateřské školy
Višňové podíleli také žáci v rámci
projektového vyučování. Ti pro Vás
vytvořili turistické mapy, průvodce
trasami, diplomy a další. Upomínkové předměty vyráběly mladší děti
v hodinách výtvarné výchovy. Věříme, že tato tradiční akce přispěje
k rozšíření nabídky nejen rodinných
aktivit v našem regionu.

Výstava Staré hračky
z dětství a lidová výšivka

kostelů - 24. května
„ Noc
Zveme vás do kostela Čes- mládež, 22.00 Večerní ztišení se
Brigáda pro „Dětský svět kobratrské
církve evangelické zpěvy z Taizé.
Možná ani nevíte, že Město Ivančice plánuje vybudovat v prostoru za
Základní uměleckou školou Alfonse Muchy tzv. „Dětský svět v centru
Ivančic.“ Tento velmi smysluplný projekt vytvoří pokojné oddychové zázemí v centru města. Jelikož máme vznik tohoto parku na srdci, uspořádali
jsme ve spolupráci s městem ve dnech 1. a 8. 5. brigádu (8. 5. veřejná).
Chystáme třetí brigádu na 18. května. Stará cihlová bouda, náletové dřeviny a historické odpadky mizí. Jsme o krůček blíže k realizaci budoucího
parku, který bude stát za to.
Za Sbor Jednoty bratrské v Ivančicích (Zahrada) Ing. Zdeněk Chotaš
Z dětských let si tuto lokalitu vybavuji jako malé dopravní hřiště,
později se zde objevilo několik zajímavých herních prvků od Josefa Zahradníka a děti si místo zamilovaly. Co následovalo poté, by bylo na delší
článek, ale do roku 2011 zde byla ještě neprostupná džungle plná odpadků,
pochybných existencí a nechutných předmětů.
Projekt Dětský svět v centru Ivančic i v letošním roce pokračuje dílčí
etapou. Celkový rozpočet je však cca. 7 milionů korun. Největší část
nákladů tvoří dětské herní prvky, dále povrchové úpravy a výsadba nové
zeleně. I letos se městu podařilo získat podporu Skupiny ČEZ, bez které
by ani dílčí úpravy této lokality nebyly možné. V blízké době se tak plánují první povrchové úpravy pro vybudování cest a případně výsadba první
nové zeleně. Postupně, v průběhu let, se tak snad tento prostor promění
ve vysněné místo, které bylo navrženo projektantkou Ing. Jitkou Vágnerovou ve spolupráci s ivančickými školami na základě představ našich dětí.
Okamžitá jednorázová realizace projektu by vyžadovala nemalé dotace,
o které město každý rok usiluje, a projektové žádosti jsou předkládány
do vhodných dotačních titulů.
Velmi si také vážíme iniciativ a aktivit občanů, kterým lokalita není
lhostejná a k realizaci projektu nezištně přispívají ve svém volném čase.
Je důležité, že díky jejich práci dochází k postupnému vyčištění prostoru.
Jako realista nebudu nikomu nalhávat, že zde za pár měsíců vyroste skutečný park pro děti. Nicméně, i tak si snad brzy budeme moci alespoň sednout na trávník uprostřed města v prostředí, které nepřipomíná odpornou
skládku a ruiny pozůstatků minulosti.
Za město Ivančice Ing. Bohumil Smutný, projektový manažer

Višňovská patnáctka

Advokátní poradna

Na vaše právní dotazy odpovídá JUDr. Kamil Mattes, advokát v Moravském Krumlově a v Ivančicích - www.akmattes.cz, tel. 776 636 647.

Dobrý den, doslechla jsem se v televizi o tom, že byla zrušena tzv.
přísudková vyhláška, která se týká soudních nákladů. Chtěla jsem se
zeptat, co to v současné době znamená, a dále jsem se chtěla zeptat,
jelikož mám na sebe vedeny nějaké exekuce, jestli to má vliv i na
ukončené věci, které jsou nyní v exekuci?
K Vašemu dotazu uvádím, že je pravda, že Ústavní soud zrušil vyhlášku č. 484/2000 Sb. (někdy nazývána tzv. přísudková vyhláška).
Jedná se o vyhlášku, která stanoví paušální sazby výši odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě
nákladů v občanském soudním řízení. Tato vyhláška byla postavena na
principu, že náklady za právní zastoupení v občanském soudním řízení
byly stanoveny paušální částkou za celé řízení dle této zrušené vyhlášky. To znamenalo, že bylo jedno, zdali advokát (v některých případech
i notář) učinil ve věci pouze jeden úkon nebo se ve věci konalo např.
10 jednání. Odměna se v zásadě odvozovala od výše žalované částky či
u jiných věcí (např. určení vlastnictví) z pevně daných sazeb odměny.
Zvláště u nižších žalovaných částek do 10.000 Kč pak tato paušální
odměna byla poměrně vysoká k výši žalované částky, čehož začaly
využívat specializované společnosti zabývající se hromadným podáváním soudních žalob. Ústavní soud tedy tuto vyhlášku zrušil a do doby,
než bude připravena nová právní úprava, bude se zatím postupovat dle
vyhlášky č. 177/1996 Sb. (tzv. advokátní tarif), která bude odměnu za
právní zastoupení v občanském soudním řízení stanovovat dle počtu
skutečně provedených úkonů ve věci, což ve většině případů bude znamenat snížení nákladů soudního řízení (v některých případech o více
než polovinu oproti současnému stavu). Pokud se soudní řízení protahuje a je nařízeno více jednání ve věci, tak to naopak bude znamenat
zvýšení nákladů soudního řízení.
Váš druhý dotaz týkající se toho, jestli má zrušení vyhlášky vliv i na
již skončené záležitosti, které jsou např. v exekuci, není zase tolik od
věci. Po vydání nálezu Ústavního soudu byla tato záležitost nejasná,
resp. byla zde možnost, aby se toto zrušení vztahovalo i na záležitosti
již pravomocně ukončené. Ústavní soud, aby zamezil dalším spekulacím, vydal doplňující stanovisko, kde je uvedeno, že na již pravomocně
skončené věci se zrušení vyhlášky nevztahuje, protože převážil princip
právní jistoty. Takže zrušení vyhlášky se vztahuje na dosud neukončené právní věci v občanském soudním řízení. Jestliže je věc ukončena
dle původní vyhlášky č. 484/2000 Sb., je právoplatná.

Na Velikonoce do Afriky
Na Domě s pečovatelskou službou v Moravském Krumlově jsem
navštívila povídání s názvem: „Prsten černé Madony aneb Velikonoce
v Africe“, které pro nás připravila městská knihovna.
Přednášející p. Anička Gigimovová vyprávěla o tom, jak prožila
Velikonoce čtrnáct dnů v Africe přímo v buši s místními lidmi, hlavně
s dětmi. Neumím vyjádřit slovy ten pocit, který jakoby nás při vyprávění
přenesl do míst, která si vůbec neumíme představit, a jako bychom ty
dny prožívali společně. Bylo to nezapomenutelné! Vřelý dík patří paní
Gigimovové, bývalé starostce Vedrovic. Viděli jsme nejméně stovku fotografií, které ona sama nafotila a ke každé byl vyprávěn nějaký příběh.
Já se přiznám, že jsem jí nezdravě záviděla. Ty vzpomínky jí nikdo
nikdy nemůže vzít a dík za to, že se o ně podělila s námi všemi.
Vřelý dík, Květoslava Novotná

Literární a výtvarné dílničky

Během měsíce března a dubna pořádala městská knihovna v Moravském
Krumlově opět čtenářské dílny, tentokrát - vzhledem k ročnímu období - na
téma Svátky a slavnosti jara. Zúčastnily se jich děti prvního stupně místních i okolních základních škol. Po charakteristice tohoto období si v krátké prezentaci připomněly všechny významné slavnosti, které se v naší
zemi na jaře slaví: Velikonoce, Apríl, Pálení čarodějnic, Svátek matek, ale
i tradice, které se k nim a k této době váží - otvírání studánek, ledoví muži,
velikonoční zvyky jako pomlázka, hrkání, vynášení smrtolky...
Program byl proložen básničkami o jaru a samozřejmě jsme si společně řekli i spoustu velikonočních koled. Po zodpovězení hádanek si
děti poslechly krásný příběh o otevírání studánek z knihy Jaro je tu.
Posledním bodem programu byla jako už tradičně tvořivá činnost. Děti
z různých tříd si vyrobily různé předměty - velikonočního zajíčka na
paloučku, zápich do květináče s beruškou nebo malý herbář jarních
květin.
Za MěK Moravský Krumlov R. Dvořáková

ERACO - WECH a.s.

VÝROBCE TERACOVÉ, CHODNÍKOVÉ A ZÁMKOVÉ DLAŽBY
NÁKUPNÍ CENÍK PLATNÝ OD 15. 5. 2013
MATERIÁL

Za kompletní autovrak 1.000 až 3.000 Kč. Odtah autovraku ZDARMA.
Vystavení dokladu o ekologické likvidaci ZDARMA.

SBĚR DRUHOTNÝCH SUROVIN
Moravský Krumlov (areál bývalého Lacrumu)

AUTOVRAKOVIŠTĚ

Moravský Krumlov, Ivančická 484 (naproti solární elektrárně)
Oba provozy: Po - Pá 8.00 - 16.00 hodin, So 8.00 - 11.30 hodin

DRUH

Kč/kg

Železný šrot litina, max. 40x40 cm
5,50
Fe těžké nad 4 mm, litina neupr., trubky 5,00
Fe šrot lehký do 4 mm
4,00
Fe s nečistotami (komplet. autovraky) 2,00
elektromotory ((bez řemenic)
15,00
Měď
Cu drát nový lesklý
132,00
Cu plech kus. nový lesklý
122,00
Cu kabely čisté/mastné
40,00 / 15,00
Bronz
bronz / třísky bez železa
90,00 / 70,00
Mosaz
mosaz / třísky bez železa
77,00 / 63,00
Hliník
Al drát nový / starý
34,00 / 33,00
Al kus litý bez Fe, profily bez PVC 30,00
Al plech 2% Fe
20,00
Al kabely
3,00
Autobaterie
14,00
Nerez
nerez nemag. / špony třísky 28,00 / 18,00
Papír
časopisy, noviny, letáky
1,00

Další aktuální ceny na: www.ib-met.cz

KOMÍNOVÉ SYSTÉMY
například

KOMÍNOVÝ SYSTÉM

(tvárnice, vložky, 1x stříška,
1x čistící kus, 1x odbočka 90°,
jímka a izolační vata)

pr. 200 mm
výška 8 metrů

č
9.9et0n0ě DK
PH
vč

ROZVOZ VLASTNÍM VOZEM S HYDRAULICKOU RUKOU • PRODEJ A ROZVOZ PÍSKU, DRTÍ A CEMENTU

Provozovna Moravský Krumlov, žel. stanice Rakšice, Pod Leskounem 1294
tel.: telefon:
515 322 459,
515 •322
207, www.teracowech.cz
724tel./fax:
322 469
www.teracowech.cz
Pracovní doba: 6.00 - 14.30 hod., v pátek do 18.00 hod., nebo dle dohody.
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ČTU T.K. a Sokol Padochov pořádá ve dnech 17. - 19. května
v areálu Sokolovny Padochov 19. ročník soutěže trampských písní

TRAMPSKÁ NOTA 2013

Hlavní soutěž 16 skupin a jednotlivců začíná
v sobotu 18.5. od 11 hod. do 21 hod. Jako hosté vystoupí pardubická
skupina MARIEN. Zveme všechny příznivce trampské písně.

COUNTRY BÁL POD ŠIRÝM NEBEM
25. května 2013 od 20.00 hodin v Petrovicích na hřišti.
Hraje kapela PUNC. Bohatý westernový program:
ukázka práce s honáckým bičem, ukázka práce s kolty, pistolnické
rozstřely mezi účastníky, výuka country tanců, taneční překvapení.
Vstupné 70 Kč. V případě nepřízně počasí se akce přesouvá do KD.
ZO ČSCH Suchohrdly u Miroslavi Vás srdečně zve na

MÍSTNÍ VÝSTAVU KRÁLÍKŮ,
HOLUBŮ A DRŮBEŽE
25. - 26. května 2013 v areálu sokolovny „Na place“
so: 10.00 - 22.00 hod., ne: 8.00 - 12.00 hod.
Občerstvení zajištěno. Srdečně zvou pořadatelé.

Obec Dolní Dubňany a Dechová hudba Dubňanka pořádají

27. ROČNÍK FESTIVALU
DECHOVÝCH HUDEB

neděle 2. června od 13.00 hodin na na místním fotbalovém hřišti.
Představí se Vám: Palavanka, Bojnická kapela - Slovensko,
Budvarka, Šohajka a Dubňanka. Srdečně zvou pořadatelé
Partnerem festivalu je SKUPINA ČEZ a mikroregion Moravskokrumlovsko.

VÝZVA K POMOCI, SPOLUPRÁCI
MŠ, ZŠ a DD Ivančice vyzývá rodiče žáků, obyvatele Ivančic a
okolí k pomoci při sběru nepotřebného textilu a obuvi. Obuv nemusí
být v páru. Dále sbíráme papír, baterie, pet lahve i víčka, drobný
elektroodpad. Jmenované produkty lze přinášet do naší školy
v pracovní dny v době od 7.30 do 14.00 hodin. Na školním dvoře bude
k tomuto účelu vyhrazeno místo – sběrný kontejner. Sbírka proběhne
od 1. května do 25. června 2013. Získané finanční prostředky chceme
použít pro nákup školních potřeb, drobných dárků při realizaci
projektových dnů, soutěží. Pokud nás podpoříte, pomůžete nejen
žákům naší školy, dětem z našeho Dětského domova, ale především
přírodě. Další sběr uvedených odpadů bude pokračovat následně
po prázdninách, v září 2013. Za pomoc Vám předem děkujeme.
Ing. Marta Špalková - ředitelka školy
Mgr. Ludmila Marková - koordinátorka environmentální výchovy
http://specskiva.cz/

Střední škola dopravy, obchodu a služeb
nám. Klášterní 127, Moravský Krumlov otevírá druhé kolo

PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO OBORŮ VZDĚLÁNÍ:
Čtyřleté obory vzdělání s maturitní zkouškou:
Ekonomika a podnikání, Autotronik, Mechanizace a služby
Tříleté obory vzdělání s výučním listem:
Strojní mechanik, Mechanik opravář motorových vozidel, Truhlář,
Umělecký kovář a zámečník, pasíř, Podkovář a zemědělský kovář,
Karosář, Obráběč kovů
Kontakty: Ing. Čermáková, tel. 739 570 617, cermakova@ssmk.eu,
Ing. Stýskalík, tel. 739 570 605, styskalik@ssmk.eu

VÝZVA NEJEN PRO ORGANIZACE
PRACUJÍCÍ S DĚTMI
Na neděli 23. června 2013 připravuje Dům dětí a mládeře
v Moravském Krumlově tradiční odpolední rodinnou akci
ZAPARKUJTE S DĚTMI V PARKU.

Vyzýváme zájmové, umělecké a sportovní organizace k prezentaci své
činnosti. Organizace si mohou zřídit soutěžní stanoviště nebo prodejní
stánek či jinak s námi spolupracovat. Ozvěte se na tel. 604 234 246
nebo napište na e-mail: zakova@domecekmk.cz. Pojďme spojit své síly,
zrealizovat své nápady a společně připravit nezapomenutelnou akci pro
děti všech věkových kategorií i jejich rodiče. Děkuji za Váši iniciativu.
Za pracovníky Domečku Ing. Yvona Žáková.
Městský úřad Ivančice a občanské sdružení TRIALOG pořádají
pro veřejnost besedu na téma

PĚSTOUNSKÁ PÉČE - TÝKÁ SE I MNE?
pondělí 20. května 2013 od 17.00 do 19.00 hodin
Zasedací místnost MěÚ (ve dvoře),
Palackého nám. 196/6, Ivančice
Beseda se uskuteční v rámci kampaně Nadačního fondu J&T. PhDr.
Miloslav Kotek z občanského sdružení TRIALOG, psycholog, odborník z náhradní rodinné péče, Vám přiblíží téma pěstounství, poskytne informační letáky se základními údaji a odpoví na otázky: Co je
pěstounská péče? Co znamená pěstounská péče na přechodnou
dobu? Kdo jsou pěstouni? Těšíme se na Vaši účast.
Bližší informace poskytnou za MěÚ Ivančice Ing. Olga Prokopová,
vedoucí odboru soc. věcí, tel: 546 419 490, prokopova@muiv.cz,
a za občanské sdružení TRIALOG Ing. Hana Jurajdová, vedoucí odd.
náhradní rodinné péče, tel: 723 570 151, jurajdova@trialog-brno.cz

Ivančice, kostel Nanebevzetí Panny Marie - 24. května 2013

PROGRAM NOCI KOSTELŮ

18:00 - 19:00 Mše sv. na zahájení Noci kostelů
19:00 - 19:30 Kéž poznají nás po ovoci...
Zpěv dětí pod vedením Hany Křivánkové
19:30 - 20:00 Krásy kostela... Koment. prohlídka sakrální stavby
19:30 - 20:00 Cesta kostelem... Vědomostní i zábavná soutěž pro děti
20:00 - 20:30 O ošálených zvířátkách - bajka v podání Jednoty bratrské
20:30 - 21:00 Ivančická schola... vede Tomáš Pavlík
21:00 - 21:45 Dědictví otců, zachovej nám, Pane...
Přednáška o sv. Cyrilu a Metodějovi (Mgr. Petr Eckl)
21:45 - 22:15 Krásy kostela... Koment. prohlídka sakrální stavby
22:15 - 22:45 Varhaní koncert - hraje Zdislava Makariusová
22:45 - 23:00 Venite, adoremus... Závěrečné požehnání
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BRNĚNSKÉ ZAHÁJENÍ
Ve dnech 19. - 21. dubna byl
na brněnském okruhu odstartován nový silniční motocyklový
šampionát „Central European
Motorcycle Championship“.
Pořadatelem seriálu je Českomoravská asociace motocyklového sportu. Tento šampionát
se v letošním roce skládá z pěti
závodů. Závodí se ve třech mistrovských kubaturách: Moto1 určeno pro motocykly Superbike
a Superstock 1000, Moto2 - určeno pro motocykly Supersport a
Superstock 600, Moto3 - určeno
pro motocykly specifikace Moto3
a 125 GP. Pro začínající jezdce
a jezdce na úrovni hobby jsou

vypsány kubatury do 600 - volná
třída a nad 600 - volná třída.
Domácí jezdci se v úvodním
klání určitě neztratili. Ladislav
Chmelík /Moto3/ startující s motocyklem FGR zvítězil v obou závodech. Také Michal Prášek si odváží
dvojité vítězství v kategorii Moto2.
V prvním závodě Moto1 zvítězil
Polák Pawel Szopek, z domácích
jezdců byl sedmý Patrik Vostárek,
osmý Karel Pešek a devátý Michal
Drobný. Druhý závod Moto1
ovládl Švýcar Chris Burri, Drobný
dojel třetí, Vostárek si zopakoval
sedmou pozici a Pešek havaroval.
Šampionát se do Brna vrátí 5. - 7.
července.
/Ctibor Adam/

Foto: Květoslav ADAM

Ladislav Chmelík si jede pro vítězství

Házenkářky z Ivančic si Turnaj BK OPEN 2013
sobotu 20. dubna byl pozván tým Old Boys Moravský Krumlov
dovezly z Prahy zlato doNakvetoucí
Bratislavy na občasný basketbalový turnaj do tělocvičny
Házenkářky Ivančic vyrazily v
půli dubna do hlavního města na
turnaj, který byl pro elitní pražské
týmy a pozvány byly týmy DHC
PLZNĚ a naše děvčata.
Na turnaj jsme odjížděli s velice
dobrou formou po úspěšném účinkování na Pragacupu (4. místo). A
tak jsme se plni elánu pustili do
turnaje. Bez problémů jsme zvládli o rok mladší tým DHC Slavie
2001. Dále holky přešly přes Astru Praha. Následoval očekávaný
těžký zápas proti Hájům.
Z plánovaného dramatu se stala jednoznačná záležitost našich
hráček. Soupeř sice mohutně dotahoval, ale konec utkání byl blíž
než vyrovnání. V dalším zápase
nás čekal boj o finále s kvalitním
týmem Sokola Kobylisy II. V
tomto zápase jsme opět nenechali
nic náhodě a od úvodu jsme měli
zápas pod kontrolou. Pak nás
čekalo ostře sledované finále, do
kterého se s našim týmem počítalo. Jako favorité turnaje jsme měli
potvrdit skvělou jarní formu a z
Prahy odvést nejcennější medailový kov i pohár pro vítěze.
Pokud se doposud našim
holkám dařilo porážet soupeře s

přehledem, tak finále mělo vše,
co má pravé finále mít. Skvělé
výkony aktérů, napínavý a vyrovnaný průběh, emoce, slzy a nakonec štěstí a radost našich děvčat,
které stylem start – cíl ovládly
tento turnaj.
Rozhodlo se až v nastavení.
„Rychlá smrt“ přisoudila zlato
našim děvčatům, kdy šťastnou
střelou z křídla Natálka Svobodová rozhodla. Tato naše křídelnice
za šestibrankovou kanonádu ve
finále dostala i pohár pro nejlepší
hráčku turnaje.
V tomto finále zvítězil šťastnější. Oběma finalistům patří
dík za skvělý zápas. Se zlatem na
krku a krásným velkým pohárem,
který věnoval starosta městské
části Praha 10, jsme dorazili
v sobotu pozdě večer domů.
Forma našich děvčat před
nadcházejícím mistrovstvím republiky, které se začátkem června
uskuteční v naší sportovní hale, je
skvělá. Jedeme ještě do Plzně na
Memoriál Karla Šulce - perfektní
dívčí turnaj, a pak už se těšíme na
vyvrcholení letošní sezóny.
Pavel Vavroušek,
asistent trenéra dívek

Gymnázia na Metodovej ulici. Turnaje se dále zúčastnili basketbalisté
Sokola Slavonice, Sokola Podolí a BK Matador 81.
Družstvo odjíždělo pouze se dvěma hráči standardní první pětky
Miroslavem Žákem a Petrem Rozmahelem, doplněné Janem Ukropem,
Eduardem Čechem, Zdeňkem Juránkem a benjamínkem, který byl tahounem týmu, Lukášem Valou, s cílem být bojeschopným a překvapit
aspoň v jednom utkání proti mladším a početnějším týmům.
V úvodním utkání nervózní družstvo domácích zvládlo roli favorita
a šestkou v závěru utkání zvítězilo nad omlazeným Podolím. Ve druhém utkání jsme nastoupili proti Slavonicím, pozdějšímu vítězi klání,
který tentokrát přijel se sedmi hráči v nejsilnější sestavě. Dynamika
a dravost Slavonic jim přinesly brzy vedení až o 18 bodů, které se
podařilo Krumlovským korigovat až v závěru utkání. Ve třetím utkání
Slavonice pokračovaly ve své hře a i Bratislavským uštědřili prohru.
V následujícím utkání jsme nastoupili proti tradičnímu jihomoravskému soupeři, týmu Sokola Podolí, sice bez zraněného Žáka, nicméně s
úkolem osobně eliminovat Jílka a Rafaje ml. a zabránit rychlým útokům - tradiční zbrani soupeře. I když se nám tyto úkoly podařilo splnit,
přesto jsme odešli poraženi kvůli naši málo efektivní střelbě a přesným
zásahům podolských Koláčka a Kadlčíka z trojkové vzdálenosti.
V pátém utkání Podolští po prohraném poločase stáhli náskok a přetahovali se o vítězství se Slavonicemi, kterým podlehli až v závěru utkání
po rychlých útocích. Před posledním utkáním tak bylo rozhodnuto o vítězi turnaje a závěrečný duel mezi Krumlovem a Bratislavou měl stanovit
pořadí na dalších místech. Rychle nabyté vedení Krumlovských v prvním
poločase i přes málo efektivní střelbu šestek Bratislavští trpělivě přesnou
střelbou ze střední vzdálenosti snižovali, ve druhém poločase omladili,
a i když nás v závěru posílil se sebezapřením hrající Žák, zvítězili.
Prosluněnou Bratislavou jsme se projeli tradičním vláčikom pod Devín
K Srnčíkovi k závěrečnému posezení s vyhodnocením férového, poklidného bez záludností hraného turnaje.
Zdeněk Juránek st.

Je jenom pár vyvolených mezi
námi, kteří byli aktivními účastníky konce války a dokáží o něm
stále s bystrým úsudkem vyprávět.
Mezi ně patří i pan František Jelínek. Bylo mu tehdy 29 let, mladý
hospodář s více než 100 měřicemi
polí, sídlící na návsi obce, který
byl ve středu všeho dění.
Jak nyní popisuje události
kolem 7. května 1945, kdy se
dala fronta do pohybu? „Pár dní
předtím u nás na dvoře tábořili
němečtí vojáci a v polní kuchyni
vařili guláš z vlastních zásob. Nebyly s nimi žádné problémy.“
V noci 6. 5. začali Němci ustupovat. První nálet letadel Rudé armády začal 7. května kolem půl sedmé
ráno a nezpůsobil větší škody. Lidé
byli tehdy v kostele a při hukotu
letadel a výbuších se odsud snažili
dostat. Zabránil jim v tom legionář
Jan Kocanda. Horší byly nálety,
které začaly o 2 hodiny později se
zápalnými i trhavými bombami.
Tentokrát to zasáhlo mnohem více
domů, v celé obci je zmatek, je
zahalena černým dýmem.
Pamětník pokračuje: „U nás
hořely chlévy, lidé ve zmatku
odvázali krávy, některé utekly na
náves. Ke třem ustájeným koňům
požár střechy naštěstí nepronikl,
byli jen kouřem trochu přiotráveni. Shořela kolna s mlátičkou,
žačkou a secí mašina...“
Vytahují stříkačku ze sousedící
zbrojnice, prostřílené hadice však
znemožní hašení požárů. O dva
domy vedle je zabit na zápraží
střepinou do hrudi výše uvedený

legionář a jsou zraněni střelami
oknem stojící koně. Druhá oběť
náletů, Jan Pařízek, je usmrcen
cca 150 metrů odsud ve sklepě.
„Přišla za mnou uplakaná manželka zabitého souseda s prosbou,
abych zajel do Vémyslic pro
veterinárního doktora, zkusit
zachránit zraněné koně. Moc se
mi nechtělo, ale nakonec jsem
se tam vydal na kole přes Lesíky,
cesta byla rozjezděna vojenskou
technikou. Bohužel jsem neuspěl,

lékař se bál v takové chvíli o svůj
vlastní život a pomoc odmítl.
Mezitím se také překvapivě objevil na návsi před naším domem
lehký německý tank. Z poklopu
vylezl německý voják, ukázal
rukou na hořící stáje. Posunky a
úsměvem dával najevo, že to není
jejich práce a odjel. Možná patřil
k těm, co u nás tábořili…“
Celou noc ze 7. na 8. května
projížděly obcí v ústupu německé
kolony. Ráno se dostane Franti-

97letý vzpomíná konec války v Dolních Dubňanech

Autor článku se starší sestrou v náručí vojáků Rudé armády na křižovatce
„U Řezaninů“ směrem k Jamolicím. Dům se příliš nezměnil. Jen jsou jiná okna
a dřevěný el. sloup nahrazen betonovým.
Autor snímku: Viktor Kolář

šek Jelínek s kamarádem Břinkem do cesty německým tankům
v severní části katastru. Schovají
se do betonových rour po mostek.
Některé tanky po mostku přejely a pokračovaly polničkou na
Dukovany. Jeden však dostane
v těsné blízkosti zásah a vzňal
se. Třem tankistům se podařilo
uniknout, dva, co zůstali, jsou
výbuchy rozmetáni do okolí. Naši
pod mostkem zůstanou, dokud se
situace neuklidní a zásoby munice zasaženého stroje přestaly
vybuchovat. Poté se odplíží do
bezpečí. Odpoledne vjíždějí do
vesnice první sovětští vojáci.
Lze vůbec vzpomenout na něco
veselého z té doby? „Hlavně jsme
měli radost, že jsme to až na dvě
výjimky přežili. Materiální újma
je nahraditelná. Nám se ze dvou
krav jedna zdravá vrátila až ze
Senných. Tu druhou kousek nad
hospodou zasáhl palubní kulomet. Od řezníka jsem si přinesl
alespoň 2 koše klobás. Hodily se,
když řemeslníci začali spravovat
zničené střechy.“
František Jelínek s úsměvem
také připomíná 81letého jednorukého dědu autora článku, který
s košem na pahýlu pravé ruky
chodil v trati a nevšímal si útočících letadel, byl hluchý.
Pár dnů poté chodil ve dvojici
po majetnějších spoluobčanech,
které nepostihly žádné škody při
osvobozování. Na dotaz, zda přispějí do fondu obnovy, byla v jednom případě odpovědí otázka:
„A kdo mně co dá !?“ Karel Kolář
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KULTURNÍ A SPOLEČENSKÝ PROGRAM OD 06. 05. DO 19. 05. 2013
Městské kulturní středisko Moravský Krumlov

nám. T. G. Masaryka 40, 672 01 Moravský Krumlov
tel./fax: 515 322 330, 725 579 923, e-mail: meks.mk@volny.cz
• květen - VÝSTAVA MĚKS MOR. KRUMLOV V ROCE 2012. V květnu
pokračuje výstava přehledu akcí MěKS. Můžete shlédnout na MěÚ, v 1. patře.
• květen - VÝSTAVA PRACÍ ZUŠ. Městský úřad Moravský Krumlov - 1. p.
Nově instalovaná výstava, taktéž v 1. patře městského úřadu.
• 18.5. od 15.00 hod. - IV. ROCKOVÝ FESTIVAL VRABČÁK. Rocková paráda pokračuje, v areálu Vrabčí hájek se opět rozezní rocková muzika: Vystoupí:
VYPSANÁ FIXA, WOHNOUT, ŠKWOR, ZAKÁZANÝ OVOCE, DARK
GAMBALLE, VOLANT, SIX OLD FOOLS, MONROE. Vstupné: 160/200 Kč.
• 19.5. - FESTIVAL MUZEJNÍCH NOCÍ - ZÁMEK s PhDr. Ivanem Žlůvou.
Prohlídku zámeckých prostor můžete zažít se zasvěceným a odborným výkladem a komentářem. Upozorňujeme, že tato akce je z hlediska kapacity jen pro
předem objednané. Začátek: 9.00, 11.00, 14.30, 16.00 hodin. Pořádá muzeum.
• 20.5. od 17.00 hod. - VEČER KOMORNÍ HUDBY. V kinosále můžete
shlédnout další vystoupení v podání žáků a učitelů Základní umělecké školy.
• 21.5. od 8.00 do 17.00 hod. - TRHY. Na náměstí T. G. Masaryka proběhnou
tradiční a oblíbené trhy. Přijďte nakupovat!
• 24.5. v 18.00 hod. - NOC KOSTELŮ - Vémyslice. Mše svatá a následný
program v duchu 1150. výročí příchodu Cyrila a Metoděje na Moravu.
• 25.5. - KRUMLOVSKÁ „36“ - turistický pochod v okolí města. Pro pěší i
cyklisty. Bližší informace na plakátech.
• 25.5. od 8.00 do 13.00 hod. - FARMÁŘSKÉ TRHY na nám. T. G. Masaryka.
Přijďte nakoupit farmářské produkty, výpěstky a výrobky. Pořádá ALMA, o. s.
Dobelice. Více info na: www.trhy.alma.cz
• 25. 5. od 20.00 hod. - TANEČNÍ ZÁBAVA s CAYMAN a VANDEROY
ROCK. Orlovna Rakšice.
• 26.5. od 16.00 hod. - 20. SETKÁNÍ PĚVECKÝCH SBORŮ. Zámek kaple. Vystoupí: ze Slovenska Ilavčan a Srňan, PS K. Němečka, sbory z MŠ
Sluníčko a Broučci. Vstupné: 50 Kč.

Městská knihovna Moravský Krumlov

nám. T. G. Masaryka 35, 672 01 Moravský Krumlov
tel.: 515 322 252, 725 579 924, e-mail: knihovnamk@quick.cz
• do 31.5. - KNIHOVNICKÝ JARMARK. Výprodej knih a časopisů za 1 Kč.
Přijďte si koupit opotřebované knihy a časopisy pro sebe nebo pro Vaše děti.
V nabídce například 100 +1 ZZ, ABC, Automobil, Bravo Girl, Bydlení, Cinema,
Computers, Domov, Dům a zahrada, D Test, Elle, harlequiny, hororové příběhy,...

Kulturní a informační centrum Ivančice

Palackého nám. 9, 664 91 Ivančice
tel./fax: 546 451 870, 546 419 429, e-mail: kic@selfnet.cz
• do 30.5. - ZLATÝ STŘEDT. VÝSTAVA OBRAZŮ A PLASTIK. Seskupení
pod vedením Mgr. Jany Tichotové - Jarmila Němcová, Jitka Plachá, Eva Florecita Zahradníková - obrazy, Gabriela Bartlová - plastiky, Zdeněk Svoboda, Josef
Borkovec, Denny Zahradník - obrazy. Památník A. Muchy. Vstupné: 10 Kč.
• 26.5. - KOČKY. Světově oceněný a nejdéle uváděný muzikál Andrewa Lloyda Webbera. Odjezd v 16.30 hodin od Besedního domu Ivančice. Hudební scéna
Městského divadla Brno. Účinkují: A. Antalová, P. Gazdík, D. Vitázek, R. Jícha,
I. Vaňková, ... Cena: 700, 510 Kč (vstupenka a doprava).
• 4.6. v 19.30 hod. - MARCO BEASLEY - PŮLNOČNÍ VYPRÁVĚNÍ.
Koncert v rámci Mezinárodního hudebního festivalu 13 měst Concentus Moraviae. Úchvatný hlas geniálního pěvce dovede publikum do světa fantastických
příběhů o lásce, smrti, křivdě i radosti. Zazní nejen tradiční hudba Sardinie,
Apulie či Neapole, ale i tvorba samotného interpreta. Kostel sv. Petra a Pavla
v Řeznovicích, vstupné: 200, 100 Kč. Do 31. 5. můžete zakoupit vstupenky
se slevou 50 Kč. Předprodej vstupenek v KIC Ivančice. Více informací najdete
na www.concentus-moraviae.cz
Připravujeme: • 18.6.v 19.30 hod. - KONCERT LAUREÁTA Mezinárodní
hudební soutěže. V letošní Mezinárodní interpretační soutěži Pražské jaro byly
vyhlášeny obory lesní roh a varhany. Jeden z laureátů náročného květnového
varhanního klání se představí v rámci festivalu Concentus Moraviae. Kostel
Nanebevzetí Panny Marie Ivančice, vstupné: 200, 100 Kč. Do 31. 5. můžete
zakoupit vstupenky se slevou 50 Kč. Předprodej vstupenek v KIC Ivančice.
Podrobnosti o festivalu najdete na www.concentus-moraviae.cz

Turistické informační centrum Dolní Kounice

Masarykovo nám. 2, 664 64 Dolní Kounice, tel./fax: 546 420 005,
tel.: 739 652 980, e-mail: tic@dolnikounice.cz, www.dolnikounice.cz
• Klášter Rosa coeli otevřen sobota, neděle, st. svátky od 10 do 17 hodin. Vstupné: plné 30 Kč, senioři 20 Kč, děti, studenti 15 Kč. Prohlídky s průvodcem každou hodinu, poslední v 16.30 hodin. Možnost focení svatby za poplatek 200 Kč.
• Synagoga: VÝSTAVA PRODEJNÍCH OBRAZŮ E. LONDINOVÉ Houslová zahrada. Návštěvníci mají možnost shlédnout i videoprezentaci města Dolní Kounice. Otevírací doba synagogy: so, ne, st.svátky od 10 do 17 hod.
• 25.5. - HUDEBNÍ FESTIVAL. Hrají kapely: JEZEREL, BOBRBEND,
DEMOLICE BARÁKU, SKRZNASKRZ, VEPŘOVÉ KOMETY, BUTTEFLY
KISS, U-CAN-2, NONSTOP. Malé hřiště za klášterem Rosa coeli. V případě
nepříznivého počasí se akce uskuteční v kulturním domě.
• 1.6. od 14 hod. - DEN DĚTÍ. Pro děti je připraveno zábavné odpoledne plné
her a soutěží. Opékání špekáčků a občerstvení zajištěno. Na každé dítě čeká
odměna. V prostorách kláštera Rosa coeli.
• 1.6. v 16.00 hod. - SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ KONUS KLUBU. Konus
klub, který vytvořilo Město Dolní Kounice ve spolupráci se SVČ Ivančice a
dolnokounickou mládeží v prostorách kabin Malého hřiště za klášterem, bude
slavnostně otevřen. Přijdte se podívat na klubovnu, kde může mládež smysluplně trávit svůj volný čas. Místo, které vzniklo na základě schůzek s mládeží
v Kulturním domě v Dolních Kounicích. A hlavně místo, které si mládež sama
navrhla, vyzdobila a vybavila. Můžete si vyzkoušet X-Box, stolní fotbálek
a spoustu stolních her. Proběhne i prezentace fotek z příprav.

Kulturní informační centrum Rosice

Palackého nám. 45, 665 01 Rosice,
tel.: 546 492 196, e-mail: kic@mesto.rosice.cz
• 19.5. od 10.00 do 12.00 hod. - CYKLODEN. Soutěže s dopravní tematikou
na rosickém koupališti. S sebou kola, tříkolky, odrážedla a další dopravní prostředky. Vhodné pro všechny věkové kategorie. Možnost zakoupení občerstvení. Pořádá Středisko volného času Rosice.
• 25.-26.5. - VEPŘOVÉ ROŽNĚNÍ NA ROSICKÉ POUTI. Starý pivovár Rosice.
• 26.5. v 10.00 hod. - NEDĚLNÍ POHÁDKA PŘED OBĚDEM. O tom, jak
šel zajíc s ježkem z pouti. Oblíbená nedělní dopolední pohádka tentokrát pod
širým nebem v areálu Starého pivováru v bezprostřední blízkosti pouťových
atrakcí. Vstupné 30 Kč, členové 10 Kč. Pořádá MC Kašpárkov.
• 26.5. v 8.00 hod. - SBĚRATELSKÁ BURZA NA ZÁMKU. Vstup zdarma.
Rezervace a info na tel.: 606 683 229, 549 412 891, e-mail: zamek@rosice.cz.
Pořádá Správa zámku Rosice.

Muzeum a informační centrum Vedrovice

Vedrovice 327, 671 75 Loděnice, tel.: 515 294 656,
e-mail: info@muzeumvedrovice.cz, www.muzeumvedrovice.cz
• 25.5. - Přednáška: BYLINKY V NAŠÍ ZAHRÁDCE v MICV, DEN MATEK v sokolovně, CESTY DO MINULOSTI - MICV
• 2.6. - DEN DĚTÍ • 5.6. - SENIORSKÁ STŘEDA V KLUBU

Kulturní a informační centrum Miroslav

nám. Svobody 13, 671 72 Miroslav tel.: 515 333 538,
fax: 515 333 608, e-mail: mkic.miroslav@volny.cz
• 24.5. - NOC KOSTELŮ v evangelickém kostele.
• 25.5. - FUNNY DANCE SHOW v KD Miroslav. Taneční nesoutěžní přehlídka. Pořádá DDM Miroslav, MKIC Miroslav a OS MAREK.
• 27.5. v 16.30 hod. - Přehlídka zájmových kroužků DDM v kulturním domě.
Pořádá Dům dětí a mládeže Miroslav, MKIC Miroslav a OS MAREK.
• 28.5. v 16.00 hod. - ABSOLVENTSKÝ KONCERT žáků ZUŠ. Sál na radnici.
• 31.5. od 8.00 do 18.00 hod. - BTF (Běh Tuží Fyzičku - charitativní akce místo
bývalého Běhu Terryho Foxe). Start a cíl letos v zámeckém parku. Pořádá DDM
Miroslav, OS Marek, MKIC a město Miroslav. Partnerem akce je Skupina ČEZ.
• 31.5. od 10.00 hod. - DEN DĚTÍ. Připraveny budou různé atrakce. Pořádají:
Dům dětí a mládeže Miroslav, MKIC, město Miroslav a Os Marek v areálu zámeckého parku a letního kina v Miroslavi. Partnerem akce je Skupina ČEZ.
• 31.5. v 17.00 hod. - DEGUSTACE VZORKŮ MERUŇKOVICE v sále na radnici.
• 1.6. od 14.00 hod. - DĚTSKÝ DEN na hřišti FC Miroslav.
• 1.6. - ZUMBA PÁRTY ve sportovním areálu AR Brno.
• 2.6. v 9.00 hod. - BOŽÍ TĚLO. Slavnostní mše na náměstí u sochy sv. Floriána, po mši půjde procesí kolem polních oltářů do kostela.

Kulturní a informační středisko Oslavany

Dělnický dům, Široká 2, 664 12 Oslavany
tel.: 546 423 283, 604 108 641, e-mail: kis.oslavany@post.cz
• 19.5. v 15.00 hod. - KONCERT DANIELA HŮLKY. Při příležitosti konání
hudebních slavností 2013 koncert v kostele sv. Mikuláše v Oslavanech. Doprovází ZUS Oslavany. Vstupné 180 Kč. Pořádá KIS Oslavany
• 23.5. v 17.00 hod. - KLUB DŮCHODCŮ. Tradiční setkání seniorů v Dělnickém domě. Pořádá Klub důchodců.
• 25.5. od 13.30 hod. - SPOROTOVNÍ ODPOLEDNE NA OSTRŮVKÁCH.
Pro děti budou připraveny různé soutěže a úkoly. Prezence ve 13.00 hodin.
Pořádá jednota Orel ve spolupráci s KDU-ČSL.
• 29.5. v 19.00 hod. - TRAVESTI SHOW. Travesti skupina Hanky Panky uvádí nový zábavný pořad Na přání diváků v Dělnickém domě. Prodej vstupenek
v restauraci Dělnický dům Oslavany. Vstupné 220 Kč.
Připravujeme: • 27.10. - ZÁJEZD NA KONCERT LUCIE BÍLÉ - ČERNOBÍLÉ TURNÉ. Můžete se těšit na doposud nejvýpravnější turné držitelky patnácti
Zlatých slavíků s největší scénou, super zvukem, grandiózními efekty a úžasnými
tanečníky. Kajot aréna v Brně. Cena zájezdu 870 Kč (doprava + vstupné). Rezervace vstupenek v kanceláři KIS nebo na tel. 604 108 641, 546 423 283.

DDM a školní družina Oslavany

Dům dětí a mládeže Oslavany, Hybešova 3
tel.: 546 423 520, 739 634 100, www.ddm-oslavany.cz
• 23.5. od 13.15 hod. - OLYMPIÁDA ŠKOLNÍCH DRUŽIN na ZŠ Oslavany
v prostorách sportovního hřiště. Účastní se družiny ze ZŠ z blízkého okolí.
• 1.6. od 9.00 do 12.00 hod. - DEN DĚTÍ. Můžete se těšit na zábavná stanoviště na stadionu Oslavany. Ve spolupráci s KIS Oslavany.
Připravujeme: • 13.07.-26.07. - LETNÍ TÁBOR V POZĎATÍNĚ „POD
ŠERIFSKOU HVĚZDOU“. Cena: 3.500 Kč. Ubytování: stany s podsadou a
chaty, zděná jídelna a soc. zařízení. Základna Pozďatín u rybníka Štěpánek.
• 28.07.-03.08. - INDIÁNSKÉ LÉTO NA PRUDKÉ. Cena: 3.000 Kč. Ubytování: 3-4 lůžkové dřevěné chatky s klasickými lůžky. Místo: rekreační středisko
Prudká se nachází na rozhraní jižní Moravy a Vysočiny. V okolí je hrad Pernštejn, zámky Rájec a Lysice.
• 1.7.-4.7. - PŘÍMĚSTSTSKÝ TÁBOR I. Cena: 600 Kč (v ceně je oběd, pitný
režim, program a odměny). Sraz: každý den od 7.30 do 9.00 v DDM Oslavany
Rozchod: každý den v klubovně Dráčků v 15.00 hodin.
• 19.8.-23.8. - PŘÍMĚSTSTSKÝ TÁBOR II. Cena: 750 Kč (v ceně je oběd,
pitný režim, program a odměny). Sraz: každý den od 7.30 do 9.00 v DDM Oslavany. Rozchod: každý den v klubovně Dráčků v 15.00 hodin.

Dům dětí a mládeže Moravský Krumlov

nám. TGM 35, 672 01 Moravský Krumlov, tel.: 515 322 770,
e-mail: ddmmk@mboxzn.cz, www.domecekmk.cz
• 20.5. v 9.00 hod. - KRUMLOVSKÉ MINIKOLEČKO - FINÁLE.
Na náměstí v Moravském Krumlově proběhne finále dopravní soutěže pro děti
mateřských škol, které se umístily na předních místech v základním kole. Děti
čekají otázky ze znalostí značek a dopravních situací a také jízda zručnosti na
koloběžce. Přejeme všem závodníkům hodně úspěchů.
• POZOR !!!! TERMÍN VÝLETU NA KOLECH KOLEM KRUMLOVA
z 25. 5. SE PŘESOUVÁ. O novém termínu vás budeme informovat na plakátech, internetu a v novinách.
• 9.6. od 15.00 hod. - AKADEMIE DOMEČKU. Zveme všechny rodinné
příslušníky, příznivce a přátele Domečku i širokou veřejnost na slavnostní
Akademii, která se bude konat v Orlovně v Rakších. Uvidíte vystoupení dětí
ze zájmových kroužků, ukázku výtvarných a keramických prací, fotografie z
činnosti DDM a mnoho dalšího. Přijďte nás podpořit a prožít pěkné odpoledne.
Odpolednem nás bude provázet paní Hana Štěpánová.
• 8.-11.7. - TÁBOR NEJEN NA VODĚ VE ZNOJMĚ. Zážitkový pobyt na
suchu i ve vodě, spaní ve spacáku, noční hra, vaření na ohni, hry, soutěže a překvapení. Pobyt na vodácké základně Stará vodárna ve Znojmě v blízkosti Gránického údolí. Poplatek 1500 Kč pro členy DDM, 1600 Kč pro ostatní. V ceně
je zahrnuto ubytování, strava 5x denně, pitný režim, doprava, program, vodácký
výcvik ve spolupráci s VO NEPTUN Znojmo. Závazné přihlášky v kanceláři
DDM. Přihlášku a zálohu 500 Kč odevzdejte na DDM nejpozději 14. 6. 2013.
Více informací najdete na www.domecekmk.cz nebo na tel.: 515 322 770.

Klub českých turistů Ivančice

Ing. A. Moravec, předseda odboru KČT, tel.: 549 241 175
e-mail: turisti@seznam.cz
• 25.5. - ROZHLEDNA MAŘENKA - 711 m. n. m. u Štěměch (Třebíčsko).
Odjezd busem č.153 v 7.01 hod. na Zastávku, dál busem v 7.53 hod. do Předína.
Chůze 16 km. Z Třebíče vlakem v 14.42, nebo v 16.30 hod. Vede Milan Blaha.
• 1.6. - TURISTICKÝ ZÁVOD Českého poháru 2013, vede ing. Ant. Moravec.
RŮZNÉ: Výbor děkuje pořadatelům za pomoc při organizaci turistického
závodu dne 13. 4. 2013. • Výbor se sejde 24. 5. v 19.00 hod. ve vinárně
Komarov. • Vedoucí turistické základny Prachatice Hana Šťastná svolává
informační schůzku na 24. 5. 2013 v 18.30 hod. do vinárny Komarov. • Dne 30.
5. oslaví životní jubileum pan Miroslav Kosík. Blahopřejeme!

Středisko volného času Ivančice

Komenského nám. 12, 664 91 Ivančice, tel.: 546 451 292, fax:
546 437 119, e-mail: info@svcivancice.cz, www.svcivancice.cz
• 19.5. od 15.00 hod. - SVČ NA SLAVNOSTECH CHŘESTU. Prezentace činnosti a prodej výrobků z tvořivé dílny SVČ. Ivančice, náměstí Palackého, pódium
před radnicí. Vystoupení kroužků. Celý program doprovází skupina The Mystic.
Tvořivá dílna, dětský koutek, vstup zdarma.
• 24.-25.5. od 9.00 do 18.00 hod. - BAMBIRIÁDA 2013. Prezentace činnosti
občanských sdružení, domů dětí a mládeže, škol, spolků a středisek volného
času. Ivančice, park Réna. Slavnostní zahájení v pátek 24.5. v 10.00 hodin.
Program: ukázky vojenských zbraní, lanové překážky, žonglování, sportovní
mobilní hřiště, hudební kapely, airsoftová střelnice, malování na obličej, výstava hraček, canisterapie, folklórní soubor, cyklozávod pro děti, ukázky vozů
záchranky, hasičů, policie a armády. Vystoupí: aerobik, mažoretky, gymnastika,
společenské tance, zumbatomic, divadelní vystoupení - scénky.
• 25.5. od 9.00 hod. - TURNAJ V NOHEJBALU. Určeno pro 6. - 9. třídu ZŠ.
Tým tvoří 3 hráči (možnost 1 náhradníka). Ivančice, venkovní hřiště u GJB
Ivančice. Max. počet - 6 týmů, min. počet - 3 týmy. Nutné se přihlásit do 22.5.
• 26.5. od 14.00 do 18.00 hod. - POHÁDKOVÝ LES. Čeká na Vás odpoledne
plné pohádek her a soutěží. Ivančice, park Réna. Program: pohádková cesta,
zábavné diskohrátky, tvořivá dílna, dětský koutek, šermířská skupina Exulis: 2x
představení na téma: „Turnaj pro královnu Elišku”, střelnice z luků a kuší, šermířský trenažér, souboj středověkými dřevci na kladině. Poplatek: 50 Kč/osoba.

Klub českých turistů Moravský Krumlov

e-mail: turistimk@seznam.cz, www.turistimk.estranky.cz
• 1.6. - RAKOUSKÝ NÁRODNÍ PARK ÖTSCHER-TORMÄUER. Jednodenní turisticko-poznávací zájezd. Vyjedeme sedačkovou lanovkou na Gemeindealpe
(1626 m), odkud se budeme kochat nádhernými výhledy na Ötscher (1963 m), jezero Erlaufsee, Mariazell a zasněžené vrcholy Alp (není nutno absolvovat). Sejdeme do úzké soutěsky potoka, napájeného vodami stékajícími z masivu Ötscheru,
vytvářejícího nádherný kaňon, označovaný za „Grand kaňon Rakouska“. Chůze po
úzkých skalních chodnících, můstcích a lávkách nad tyrkysově zbarvenými vodopády. Pohodová trasa asi 15 km kolem vody vede stále z kopce, až k autobusu. Na
vycházku je plánovaná dostatečná časová rezerva. Odjezd: Krumlov AN 6:05 (po
příjezdu IDS z Ivančic), Blondýna 6:10, návrat 21:00, odvoz do Ivančic zajištěn.
Cena: Doprava 420/400 Kč (děti -15, senioři 60+), vstupné do parku 2 €, lanovka 8-11 € (podle programu). Podmínky účasti: pevná turistická obuv, zkušenost
s pohybem v horách, uzavřené cestovní pojištění. Přihlášky: p. Jelínková, prodejna
KVĚTINKA na Klášterním nám. 143 v MK, tel. 515 322 208 / 702 601 963. Platba
za dopravu nejpozději 1 týden před odjezdem. Více na www.turistimk.estranky.cz
nebo na 721 763 489 (Pavel Roháček, volat jen Pá-Ne).

Rodinné centrum Měsíční houpačka, o. s.

Palackého náměstí 27, 664 91 Ivančice • mobil: 734 600 725
mesicnihoupacka@seznam.cz, www.mesicnihoupacka.cz
• 23.5. od 17. 00 hod. - Přednáška na téma: „ZPĚT DO PRÁCE PO RODIČOVSKÉ DOVOLENÉ“. Připravujete se na přechod zpět do zaměstnání po
rodičovské dovolené a nevíte jak na to? V rámci projektu MPSV „Pomoc rodičům při přechodu z rodičovské dovolené zpět na pracovní trh“ pořádá Rodinné
centrum Měsíční Houpačka ve spolupráci s Úřadem práce Ivančice. Následně po
přednášce se lze domluvit na individuální konzultaci formou osobního pohovoru.
Lektorka nabízí i psychodiagnostiku pro lepší sebepoznání v oblasti pracovního
potenciálu. Přednáškou provází lektorka s mnohaletou zkušeností z personalistiky, pohovorovala více jak 5000 uchazečů o zaměstnání. Poradí tipy jak uspět na
pohovoru, na co si dát při pohovoru pozor, jak vytvořit dobrý dojem, jak sestavit
životopis, motivační dopis, kde shánět zaměstnání atd. Cena: 50 Kč (částečně
hrazeno z dotace MPSV). Aktivity projektu „Rodinný kruh kružítkem neuděláš“
jsou podpořeny z dotačního programu Rodina a ochrana práv dětí MPSV.
• 29.5. v 17.00 hod. - ŽENSKÝ KRUH. Kdysi, v kmenových společnostech,
si ženy byly vědomé toho, jak důležitý je ženský kruh. Ženy se scházely, aby
oslavily to, co všechny mají společné - moudrý měsíční cyklus uvnitř každé z
nás. Vzpomeneme si na to, že každá žena je dárkyně života, víla, hrdinka, tvořitelka, jedinečná tvář bohyně. Během posvátného sdílení v kruhu žen si povíme
vše, za co jsme vděčny. Budeme oslavovat vše, co nás těší: naše krásná moudrá
těla, hojnost, lásku, drobné radosti a velké zázraky. Podíváme se na naše vztahy
s muži a se ženami. Budeme si vyprávět myty a rituály Beltanske noci, abychom
odešly plné inspirace do osobního i partnerského života. Necháme se vzájemně
inspirovat a léčit, aby naše láska mohla znovu plynout. Setkání je vhodné pro
ženy každého věku. Cena: 100 Kč. Setkáním provází Lilia Khousnoudtinova
- autorka knihy Ženské příběhy(http://www.lilia.cz/)
• PRAVIDELNÝ PROGRAM PRO DĚTI A JEJICH RODIČE:
• KAŽDÉ PONDĚLÍ - ČTVRTEK od 9.30 - 11.30 hodin si k nám můžete
přijít s dětmi pohrát do HERNY.
PONDĚLÍ: • 9.30-10.15 hod. - MUZIKOHRÁTKY. Rozvoj rytmického a
sluchového cítění dětí... Vede: Mgr. Hana Křivánková, poplatek 30 Kč člen / 35
Kč ostatní děti. • 16.30 - 17.15 hod. - STREETDANCE. Moderní tanec pro děti
od 4 let pod vedením skupiny Mighty Shake, cena: 840 Kč/pololetí.
ÚTERÝ: • 16.30 - 17.10 hod. - ANGLIČTINA pro předškoláčky s rodiči, pokročilí. Vede: Mgr. Jitka Urbanová, poplatek: 550 Kč členové/ 600 Kč ostatní.
STŘEDA: • 10.00-11.00 hod. - POHYBOVÉ HRY PRO BATOLATA. Vede:
Bc. Soňa Pomezná, poplatek 55 Kč člen / 60 Kč ostatní děti.
PRAVIDELNÝ PROGRAM PRO DOSPĚLÉ:
PONDĚLÍ: • 17.30-19.00 hod. - ANANDA JÓGA PRO DOSPĚLÉ. Vede:
Mgr. Martina Turečková, poplatek 700 Kč/10 lekcí - přenosná permanentka,
samostatná lekce 80 Kč, rezervace na tel. 603 576 988.
ÚTERÝ: • ANGLIČTINA PRO MAMINKY S DĚTMI. Pokročilí 9.45 10.45, začátečníci 11.00 - 12.00 hod. Vede: Veronika Rybníčková, poplatek 900
Kč / 10 lekcí, informace o volných místech na tel. 732 243 731.
STŘEDA: • PŘÍLEŽITOSTNÉ AKCE - dílničky, ženské kruhy … (bližší
informace na letáčcích a internetu).
ČTVRTEK: 18.00 - 19.30 hod. - ANANDA JÓGA PRO DOSPĚLÉ. Vede:
Mgr. Martina Turečková, poplatek 700 Kč/10 lekcí - přenosná permanentka,
samostatná lekce 80 Kč, rezervace na tel. 603 576 988. • 19.15 - 21.00 hod. LINE DANCE. Vede: Romana Kopuletá, poplatek 70 Kč, informace o volných
místech na tel. 776 818 101.

ZAHRADA (Sbor jednoty bratrské)

Široká 16 (vedle cestovní kanceláře), Ivančice, 664 91 Ivančice,
www.jbivancice.cz, kontakt: Zdeněk Chotaš, tel.: 604 916 965
• PRAVIDELNÝ PROGRAM V ZAHRADĚ:
• úterý od 15.00 do 16.00 hod. - ANGLICKÁ KONVERZACE - 50 Kč/hod.
• úterý od 20.00 do 21.00 hod. - CVIČENÍ PRO ŽENY.
• čtvrtek od 17.00 do 18.30 hod. - SETKÁNÍ DOROSTU.
• pátek od 16.00 do 17.30 hod. - DRAMATICKÝ KROUŽEK.
• neděle od 10.00 do 12.00 hod. - NEDĚLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ.
Bližší informace na www.jbivancice.cz, nebo Zdeněk Chotaš, tel.: 604 916 965.
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Krumlov před léty
Ulice Zámecká - č. p. 27 a 49
Dnešní náměstí T. G. Masaryka bylo a je svědkem nejdůležitějších událostí města. Jako takové prošlo jeho pojmenování řadou změn, odvislých od
politické situace. Z Lichtenštejnova náměstí bylo přejmenováno na Velké
a Masarykovo nám., Adolf Hitler Platz a nám. Míru za minulého režimu.
Charakter náměstí byl určován výstavním vzhledem reprezentativních
staveb. Byly zde umístěny obě historické radnice, obecná škola, spořitelna,
zájezdní hostinec, berní správa atd. Jako přirozené centrum města přitahovalo živnostníky, kteří zde vystavěli řadu vzhledných budov. Přibližně do r.
1870 byla na náměstí umístěna také vodní nádrž, kde bylo máčeno dřevěné
vodní potrubí. Pod lípami na východní straně náměstí se nacházela budka
hlásného, který oznamoval čas.
Pro současný vzhled náměstí bylo určující jednak katastrofické bombardování a následné budování socialisticko-realistické zástavby, utvářející dodnes jeho vzhled. V r. 1949 pak bylo náměstí sníženo o 50 - 60 cm. Z tohoto
důvodu byl též odstraněn kamenný kříž z 18. století, stojící na západní straně. Místo něj pak vyrostla socha Rudoarmějce od ak. sochaře Karla Zouhara
ze Ždánic, která byla osazena k 9. 5. 1953. Dnes leží na zahradě kláštera. Při
snižování byla z náměstí odstraněna barokní kašna se sochou sv. Floriána.
Byla sice uložena prozatímně na zahradě kláštera, ale dnes je již bohužel
nezvěstná a nahrazena fontánou. Z náměstí zmizely i 3 úzké pískovcové
příčné chodníčky. V letech 1952 a 1953 pak byla provedena současná
parková výsadba a byla vydlážděna západní část náměstí kostkami.
V předešlých článcích jsme se věnovali budově s č. p. 27 (124/I). Původně se mělo jednat o modlitebnu Českých bratří, ale současníkům je však
budova lépe známa jako hostinec „U Pánbíčka“ či „U Zlatého kříže“. Ten
do r. 1873 patřil neznámým pánům Sackelovi a Wolfovi. Od tohoto roku jej
získala rodina Procházkova, jmenovitě Josef a Marie a od r. 1910 pak Karel a
Aloisie Procházkovi se syny. Vstup do hostince se nacházel blíže rohu budovy, napravo se nacházela spolková místnost. Vdova Aloise, později provdaná
Pálková, pak byla jeho majitelkou i poté, co byla budova bombardována.
A. Pálková se rozhodla hostinec vystavět od základů znova podle plánů
brněnského architekta Auermüllera. Stavbu realizoval a vyhotovil do léta
1950 brněnský stavitel Jaroslav Kalvoda. V přízemí se nacházela restaurace
s jídelnou, kuchyně s výčepem, ve dvoře pak restaurační zahrádka. V bloku
do Zámecké ulice se nacházela jídelna, klubovna, pokoje pro personál hotelu a obchody. V 1. a 2. patře byly hostinské pokoje, 2. patro bylo řešeno
pouze nad stranou z náměstí. Již v r. 1947 se plánovalo, že po dobu bytové
nouze budou v novostavbě využívány pokoje coby svobodárny pro dělníky
a úředníky. V r. 1951 však obě poschodí zabralo okresní velitelství Veřejné
bezpečnosti, jelikož jeho dosavadní prostory na zámku obsadila armáda.
A. Pálková se musela vystěhovat pryč. Pohostinství bylo delimitováno pod
Sdružený komunální podnik a od r. 1953 do LSD Jednota. VB zde sídlila až
do září 1957, kdy byla přemístěna do své novostavby na náměstí. Hotel se
pak dočkal v 70. letech modernizace. Po revoluci byl restituován rodinou
Procházkovou. Jeho současná majitelka Hana Tranová jej nabízí k prodeji.

Bezprostředně vedle hostinské budovy byl až do r. 1914 domek s č. p.
14/I, který byl v tomto roce přebudován Procházkovými na zahradu hostince. Pohledově z náměstí zde byla 14 let proluka. Podnikavá Pálková zde
v r. 1928 vystavěla velice moderní jednopatrový dům se dvěma trojdílnými
okny a pronajala jej firmě Baťa, která do té doby sídlila na Palackého ulici
v č. p. 72. Od r. 1936 obchod vedl Josef Frank (nar. 1904 v Brně) se svou
ženou Annou (nar. 1909 rovněž v Brně). Z kraje války zde byla provozovna
rádia Telefunken, poté již byl dům uzavřený. Jelikož dům nebyl natolik
poškozen bombardováním, přesunula se do něj výčepna Pálkových - Procházkových. Poté zde byl nakrátko lahůdkářství pí. Procházkové, manželky
jednoho ze synů. Dům se stal později organickou součástí hotelu.
Vedlejším domem je č. p. 49 (125/I). Mezi lety 1863 až 1903 byli jeho
majiteli Jan a Šarlota Kaufmannovi. Poté byl až do 2. světové války v majetku židovské rodiny Steinerovy. Šlo o jednopatrový dům se 6 okny v patře
a v přízemí se vstupním portálem do obchodu. Steinerovi se živili jako obchodníci s obilím. Vlastnili také budovu na Palackého ulici, kterou koupili od
obce a využívali ji jako sklad obilí. V současnosti je v ní kovovýroba Milana
Prustoměrského. Samuel Steiner se narodil v r. 1843 v M. Krumlově a se
ženou Lenou, o 4 roky mladší, měl děti Leopolda, Floru, Kateřinu (žijící ve
Steinerově vile na Palackého ul.), Nathy, Růženu a Reginu. V r. 1938 v domě
žili pouze ovdovělý Samuel, svobodný Leopold (nar. 1870 v M. Krumlově),
svobodná Regina (nar. 1885 v M. Krumlově) a služebná. Osud Samuela se
nepodařilo zatím objasnit, Regina zemřela v r. 1942 v Lublinu a Leopold
stejného roku v Treblince. V domě byla za války kancelář místní NSDAP.
V r. 1945 si zde přechodně otevřel holičskou živnost Josef Lokaj z Komenského ulice. Do r. 1949 zde byla umístěna také Živnostenská záložna.
Od r. 1952 se zde nacházely spolkové místnosti okresního výboru Československého svazu mládeže. Poté zde byla prodejna n. p. Klenoty, která přešla po revoluci do soukromých rukou a dnes je v majetku fy. Jašovi, s. r. o.,
distribuující zde obdobný sortiment výrobků. Ve dvoře domu se nacházela
autoškola, od r. 1993 pak kosmetika IDEÁL paní. Havelkové.
Základní prameny: MZA, D9, MOR 140118250; SOkA Znojmo, MK/I.
- M1, i. č. 331; tamtéž, MK/I.-F1; tamtéž, MK/II., i. č. 803 a 804; MMMK,
p. č. 439; archiv Odboru výstavby a územního plánování MěÚ Moravský
Krumlov; Stehlík, A.: M. Krumlov před léty. Zájmy lidu, č. 30, 22. 12.
1923, s. 3.; Grunová, E. - Klenovský, J.: Židovská obec v M. Krumlově,
Brno 2002, s 13.
Mgr. Hana Prymusová
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100 let od přestavby a rekonstrukce dolu Kukla v Oslavanech
Důl Kukla (Václav Nosek)
- jedna z nejvýznamnějších dominant Oslavan a širokého okolí.
Šachta, která se nesmazatelně zapsala do osudů několika
generací rodin v Rosicko - oslavanském revíru, se v roce 2013
dožívá 100 let od celkové rekonstrukce a přestavby na centrální
těžní jámu jižní části Rosicko
- oslavanského uhelného revíru
a 40 let od ukončení těžby.
Všemu ovšem předcházelo tragické datum 8. 6. 1860. V tento
den došlo k největšímu důlnímu
neštěstí v Rosicko - oslavanském
revíru, při kterém zahynulo na dole
Františka v Padochově při výbuchu metanu a uhelného prachu 53
horníků. Těžaři Františky neřešili
důsledně odvětrávání důlních pracovišť, která odvětrávali přes důlní
pracoviště sousedních těžařů.
Na základě této události bylo
správě závodu Františka 22. 7.
1860 nařízeno vybudovat druhou
výdušnou jámu pro Důl Františka. Celý další rok bylo ,,ticho
po pěšině“ a teprve po intervenci
Báňského hejtmanství v Brně,
které pohrozilo zahájením trestního řízení pro porušení § 171
obecního horního zákona, začalo
v srpnu 1861 hloubení nové
šachty, na kopci nad Oslavany, na
konci důlního pole, cca 600 m od
dolu Františka jižním směrem.
Hloubení bylo ukončeno v roce 1865. Jáma měla obdélníkový
profil. Od ohlubně do hloubky 22
m byla vyztužena kamennými
kvádry a dále do hloubky 247 m
dřevěnou srubovou výztuží.
Na povrchu byla vybudována
šachetní budova se zděnou těžní
věží a strojovnou. Kotelna s vysokým komínem dodávala páru
parnímu těžnímu stroji. V letech
1877 - 1879 byla jáma prohloubena do hloubky 349 m. V roce
1902 byl instalován elektrický
ventilátor.
V této podobě šachta fungovala
do roku 1911, kdy bylo rozhodnuto, že dojde k celkové rekonstrukci a změně funkcí v rámci důlního
pole Františka.
Co předcházelo? Především
nástup Ing. Jaroslava Jičínského
do funkce centrálního ředitele
Rosické báňské společnosti
v roce 1901. Tento špičkový
odborník, syn uznávaného Ing.
Viléma Jičínského, který působil
na šachtách Ostravsko - karvinského revíru, si uvědomoval, že
další rozvoj revíru je závislý na
jeho modernizaci.
Jižní část revíru byla z hlediska
kvality uhlí velmi problematická
a jako nejvhodnější se jevilo uhlí
použít jako energetické a k tomuto účelu vybudovat v Oslavanech
elektrárnu. Po schválení tohoto
záměru byla zahájena stavba
oslavanské „Přespolní velkoelektrárny“ a započato s nákladnou
rekonstrukcí dolu Kukla.
Jáma byla především rozšířena
do soudkovitého profilu a vyztužena na 5. patro (417 m) železobetonovou výztuží a dále na 6. patro
(496 m) betonovou výztuží. Vybavena byla jedním hlavní dvojčinným těžním zařízením, jedním
pomocným těžním zařízením (4.
patro až pozdější 11. patro), lezním a strojním oddělením.
Nad jámou byla vybudována
železobetonová těžní věž se
strojovnou v hlavě věže (první
takové řešení v Rakousku - Uhersku). Elektrický těžní stroj sys-

Důl Kukla v roce 1929 na fotografii O. Knolla

tému Koepe s třecím kotoučem
byl umístěn do hlavy těžní věže
a poháněn byl stejnosměrným
elektrickým motorem. Přeměnu
elektrického proudu ze střídavého
na stejnosměrný zajišťoval elektrický měnič systému Ward-Leonard Illgner, instalovaný společně
s kompresory, taktéž poháněnými
elektrickými motory, ve strojovně
situované vedle jámové budovy
s těžní věží.
Tento hlavní komplex doplňovaly budovy šaten a koupelen,
lampovny, kanceláří pro vyšší a
nižší technické úřednictvo, cechovní haly, laboratoří a dalších.
Celý komplex byl doplněn věží
vodárny, která zásobovala areál
pitnou vodou, čerpanou ze studní
poblíž elektrárny. Uhlí bylo dopravováno v důlních vozech zavěšených na lanovou dráhu systému
Bleichertova na třídírnu a úpravnu
uhlí v blízkosti elektrárny.
Tento areál, velmi progresivně a organizačně perfektně
zvládnutý na pozoruhodně malé
ploše, byl uveden do provozu
v listopadu 1913. Důl Kukla se
stal hlavní těžní jamou jižní části
Rosicko - oslavanského uhelného
revíru a původní Důl Františka se
stal jeho pomocným provozem
a hlavním výdušným dílem.
Během dalších let došlo k prohloubení na 7. patro (hloubka
559 m) a 8. patro (v hloubce 641
m). V roce 1921 byl důl postižen
tragickou nehodou - výbuchem
metanu a uhelného prachu 21.
3. 1921, kdy zahynulo 26 horníků vinou základního porušení
bezpečnostních předpisů jedním
havířem. Jednalo se o druhé
největší důlní neštěstí v Rosicko
- oslavanském revíru.
V období Protektorátu Čechy a
Morava (1939 - 1945) byla těžba,
výkony a nároky na pracovní síly
vystupňovány na maximum tak,
aby ,,Velkoněmecká říše“ vítězně
postupovala na všech frontách.
Údržba a rozvoj dolu šel na úkor
maximálních těžeb, které se
v rámci celého Rosicko - oslavanského revíru v období 1939 - 1944
pohybovaly přes 500 000 tun uhlí.
Např. výstavba 9. patra (hloubka 720 m) se zvrhla z hornického
hlediska v naprostou katastrofu.
Aby se co nejdříve rozvinula těžba, veškeré rubání bylo vedeno
do pole, náraží nebylo řádně vyzděno, jámová žumpa byla nedostatečně vybudována, nedostatky
byly v čerpání důlních vod pro
velké opotřebování čerpadel, což
způsobovalo rozmočení uhelného
pilíře a další komplikace. Dalšímu zanedbání učinil přítrž příchod Rudé armády a konec druhé
světové války v Evropě, která na
území Československé republiky
skončila 9. května 1945.

(z archivu J. Plchové)

Důl Kukla, jehož těžní věž
dostala v závěrečných dubnových dnech roku 1945 tři zásahy
dělostřeleckými granáty, vytěžil
prvních 131 vozů uhlí 5. 5. 1945.
Následovala složitá konsolidace,
opravy strojů, důlních děl atd.
V lednu 1947 začala první
jednání o výměně původního elektrického těžního stroje s hlavním
dodavatelem ČKD Praha. Jednání
se vlekla, několikrát byla montáž
odložena pro nedostatek výrobních a montážních kapacit. Starý
těžní stroj byl v téměř havarijním
stavu a hrozilo zastavení dodávek
uhlí do oslavanské elektrárny
v případě jeho totální havárie.
Nový těžní stroj byl v době od 9.
10. do 9. 11. 1948 nakonec instalován. Nebezpečí bylo zažehnáno.
Dne 1. 5. 1947 byl Důl Kukla
přejmenován na Důl Václav Nosek a toto jméno mu bylo později
potvrzeno v tomto znění, aby se
nepletlo s kladenským dolem
Nosek. Ten měl v názvu pouze
příjmení politika a ministra Václava Noska, kdežto oslavanský
důl měl v názvu celé jeho jméno.
V 50. letech se Důl Václav
Nosek zařadil k předním šachtám
revíru co do těžby i uplatňováním
nových forem práce. Na dole se
zrodila první celorevírní úderka.
Soutěže o putovní standartu prezidenta republiky s jinými revíry
v Československu i soutěže mezi
závody Václav Nosek v Oslavanech a závodem Antonín ve Zbýšově v rámci Rosických uhelných
dolů posouvaly jeho vývoj dále.
Postupně pokračoval další rozvoj dolu a exploatace dobývacího
prostoru se v 50. a na začátku 60.
let posunula na 10. patro (hloubka
801 m) a 11. patro (hloubka 882
m). Roční těžby se pohybovaly
přes 300 000 tun s vrcholem v roce 1963, kdy bylo vytěženo 386
638 tun uhlí. Výstavba 11. patra
byla dokončena v roce 1965 a od

roku 1967 dosáhlo 11. patro plné
těžební kapacity.
Změny
ve
výhledových
koncepcích rozvoje Rosických
uhelných dolů způsobily, že
výstavba dalšího 12. patra, které
mělo být vybudováno v letech
1966 – 1972, byla zastavena. Důl
Václav Nosek měl těžbu ukončit
na 11. patře a zbylé zásoby pod
tímto patrem v severní části
dobývacího prostoru byly přičleněny k novému centrálnímu dolu
Jindřich II ve Zbýšově.
Dne 31. 8. 1973 byl vytěžen
poslední vůz uhlí z dolu Václav
Nosek, který byl již od roku 1972
čtvrtým těžebním polem dolu
Jindřich II ve Zbýšově. Událost
zaznamenala i Československá
televize a pozvaní fotografové.
Po roce 1973 zůstala jáma
Kukla s těžní věží, jámovou
budovou a strojovnou ve správě
Rosických uhelných dolů a sloužila již jen k čerpání důlních vod.
Ostatní objekty a areál závodu
přešel pod správu 1.BSzKG
(První brněnská strojírna, závody Klementa Gottwalda).
V roce 1986 bylo i čerpání
důlních vod ukončeno, jáma na
ohlubni uzavřena železobetonovou krycí deskou a zatopena.
Těžní věž s jámovou budovou
postupně chátrala.
V roce 2003 Obvodní báňská
úřad rozhodl na základě vyhlášky Českého báňského úřadu č.
52/1997 Sb. o dodatečné likvidaci
zatopené jámy zasypáním. Po vyražení krátkého důlního díla ve svahu
pod jámovou budovou, do kterého
byl instalován hřeblový dopravník,
byla jáma v roce 2005 zasypána.
V následujících letech byl zásyp
vzhledem k jeho sedání postupně
dosypáván a likvidace byla v podstatě dokončena v roce 2008.
V roce 2009 byl areál zapsán
do seznamů památkově chráněných objektů a majitel areálu,
Strojírna Oslavany, a. s. provedla
celkovou rekonstrukci s instalací
zábavného a naučného areálu
PERMONIUM.
Co říci na závěr? Především
díky Strojírně Oslavany, a. s. a
lidem na správném místě, kteří
nedopustili likvidaci tohoto výjimečného areálu, je zachována a
zpřístupněna těžní věž bývalého
dolu Kukla, symbol Oslavan a
celého Rosicko – oslavanského
revíru, nositel hornických tradic
a především technické vyspělosti
a vysoké hornické odbornosti našich předků.
Petr Kubinský (člen Vlastivědného
spolku Rosicko - Oslavanska)

Těžní stroj Koepe umístěný v těžní věži

(z archivu J. Plchové)

17.05.2013
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SOUKROMÁ A KOMERČNÍ ŘÁDKOVÁ INZERCE
SOUKROMÝ ŘÁDKOVÝ INZERÁT lze zadat POUZE placenou SMS. Inzerát v délce maximálně 160 znaků zašlete jako SMS bez diakritiky
(tedy čárek a háčků) ve tvaru: ZR mezera text Vašeho inzerátu na telefonní čísla: 903 55 30 (30 Kč/SMS) - POUZE TEXT, nebo 903 55 50
(50 Kč/SMS) - TEXT V RÁMEČKU. Příklad standardního inzerátu: SMS ve tvaru: ZR Prodam tri sudy, 200 litru a motorovou sekacku na travu.
Zn. levne. zašlete na 903 55 30. Cena této SMS je 30 Kč. Po odeslání SMS Vám bude doručena SMS s potvrzením o přijetí inzerátu. Cena je
včetně 21 % DPH a je konečná. Službu technicky zajišťuje TOPIC PRESS, s. r. o., e-mail: info@topicpress.cz. Neuvádějte své telefonní číslo,
bude doplněno automaticky. Ze soukromé inzerce budou vyřazeny inzeráty s komerčním obsahem. Množství uveřejněných soukromých inzerátů
je limitováno místem a je určeno datem přijetí. Inzeráty, které nebyly uveřejněny v aktuálním vydání, budou otištěny ve vydání následujícím.
KOMERČNÍ ŘÁDKOVÝ INZERÁT lze zadat telefonem na čísle: 602 782 272, nebo e-mailem: inzerce@zrcadlo.info. Standardní komerční
inzerát vytištěn tučně - 300 Kč, tučně v rámečku - 400 Kč, inverzně - 500 Kč. Ceny bez 21 % DPH. Rozsah řádkového inzerátu: maximálně
250 znaků včetně mezer. Pro vyúčtování uvádějte účetní adresu, včetně IČ, případně DIČ. Za pravdivost a obsah inzerátů neručíme.

» AUTO - MOTO
koupím
•• Škoda Felicia, Škoda Favorit,
Škoda Forman s platnou technickou
kontrolou. Tel.: 722 138 665.
rámeček
•• auto s platnou technickou kontrolou do 5.000 Kč. Na značce nezáleží.
Spěchá. Tel.: 604 470 816.
•• náhradní díly na starou Oktávku
a Spartaka 1956 - 1970. Nové i použité. Tel.: 602 950 128.
•• náhradní nové i použ. díly nebo i celý
motocykl ČZ 125 a 150 A, B, C, T.
Tel.: 602 950 128.
prodám
•• Opel Corsa 1,5 D Swing R.V. 1994,
najeto 74 tis. km, druhý majitel, cena
8.000 Kč. Tel.: 737 344 494.
•• skútr Kymco nexxon 50, r. v. 2007,
koupeno v ČR, v dobrém stavu, najeto
12500 km, 4 rychlostní poloautomat,
otevřená verze, 17“ kola. Cena 12.900
Kč, dohoda. Tel.: 607 993 532.
•• vlečku dvoukolovou, bržděnou,
sklápěcí za frézu. tel.: 723 899 998.
•• 4 kusy litých kol na Felicii, bílé
barvy, krásné. Cena 2.500 Kč. Tel.:
777 231 309.

» BYTY - NEMOVITOSTI

koupím
•• byt 3+1 v OV v Ivančicích. Tel.:
739 610 239.
prodám
•• byt 1+1 v M. Krumlově, osobní
vlastnictví. Plocha včetně přísl. 49 m2.
Zděný, druhé podlaží. Původní stav,
topení waw. Cena 490 tis. Kč. Tel.:
602 755 265.
•• byt 3+1 v Ivančicích. Při rychlém jednání cena dohodou. Tel.: 777 620 583.
•• pěkný, prostorný, cihlový byt 3+1
s garáží a sklepem v M. Krumlově.
Lokalita: Pionýrská ulice (tichá,
klidná část města). Byt je v 3. patře s
2 lodžiemi a klimatizací. K dispozici
společné prostory, kolárna, sušárna.
Tel.: 724 662 031.
hledám pronájem
•• Hledám k pronájmu místo k parkování 10 osobních aut v Moravském
Krumlově a blízském okolí. Stačí
jakýkoliv oplocený pozemek, dvůr,
stodola. Spěchá. tel.: 604 470 816.

•• žena 56 roků, slušná, nekuřačka,
abstinentka hledá podnájem 2+1 v
Ivančicích, nejraději v rod. domku u
ženy nebo manželů. Tel.: 734 633 964.
pronajmu
•• garsonku na Sídlišti v MK. Email:
iva1973@gmx.net
•• Pronajmu nemovitost k obchod.
nebo skladovacím účelům - 200 m2
v Miroslavi, elek. 220/380 V, plyn,
voda. Tel.: 608 633 609.

» NÁBYTEK
koupím
•• staré obrazy, nábytek, porcelán
i celou pozůstalost. Prosím nabídněte.
Tel.: 541 212 148, 607 399 913.

» VŠE PRO DĚTI

prodám
•• dětské kolo Pony, růžové, 12“, téměř nepoužívané, cena 600 Kč. Tel.:
731 935 763.
•• dětské horské jízdní kolo, velikost
14“, velice dobrý stav, výbava Shimano, odpružené, barva modro-bílá,
cena dohodou. Tel.: 606 201 232.

» HOBBY, VOLNÝ ČAS

prodám
•• pánské horské kolo v dobrém stavu, cena 1.500 Kč. Tel.: 728 319 263.

» STAVBA, ZAHRADA

prodám
•• benzínovou sekačku s pojezdem.
Vhodná na menší plochy, stáří cca 6
roků, cena 1.000 Kč. Tel.: 608 152 300.

» RŮZNÉ

koupím
•• staré mince, i sbírku. Nabídněte.
Tel.: 728 333 435.
•• staré knihy, časopisy, sklo, lustr,
hodiny, šavle, zbraně, mince, pivní
lahve, smalt. cedule, sošky, šperky,
autíčka, vláčky, panenky, auto-moto
díly. Tel.: 724 468 171.
prodám
•• plynový sporák, málo používaný,
plně funkční s plynovou bombou, cena
1.000 Kč. Doprava možná. Foto emailem. Tel.: 774 812 125 po 14. hod.
•• meruňkovici 2010/11, 52 %, cena
250 Kč/l. Tel.. 720 260 271, volat večer.

» ZVÍŘATA
•• hledám fenku německého ovčáka
do stáří věku 6 měsíců. Tel.: 546 437
365, Ivančice

DĚTSKÁ BURZA
OBLEČENÍ, BOTY, HRAČKY, KNÍŽKY, PROSTĚ VŠE PRO DĚTI
A TAKY VŠE PRO NASTÁVAJÍCÍ MAMINKY
sobota 25. května od 8 do 13 hodin (případně dle zájmu)
sál Hotelu Epopej, nám. T. G. M., Moravský Krumlov
Poplatek 40 Kč za prodávajícího. Maminky (a ostatní členové rodiny),
kteří chtějí prodávat, ať se dostaví od 7.30 do 8.00 h, aby si vybrali
místo (stůl) k prodeji. Prodej potvrďte na tel. 608 952 112 (Jitka)
předem, ať víme, kolik bude prodávajících. Každý prodávající
si bude svůj „obchůdek“ řídit sám (prodávat, hlídat atd).
MO MRS Moravský Krumlov zve všechny přátele
Petrova cechu na rybářské závody

II. ROČNÍK
KRUMLOVSKÉ ČTYŘIADVACÍTKY
8. - 9. 6. 2013 od 10.00 hodin na rybníku Vrabčí hájek (VH1)
v Moravském Krumlově. Bližší informace naleznete
na www.rybarimo-morkrumlov.ic.cz

Občanské sdružení Hrubšice srdečně zve rodiny s dětmi na

DEN DĚTÍ

v sobotu 25. 5. od 15.00 hodin na zámku v Hrubšicích u Ivančic.
Pro děti je připraven již tradičně bohatý program, kouzelná cesta
za pohádkou kolem řeky, vystoupení břišních tanečnic z Oslavan, soutěže,
diskotéka, skákací hrad a letošní novinka BALÓNKOVÁ SHOW.
V sobotu 18. května od 14 hod pořádá obec Horní Kounice
v místním kulturním zařízení

VÝSTAVU FOTOGRAFIÍ Z OBCE HORNÍ KOUNICE
A VÝSTAVU STARÝCH RÁDIÍ
k 90. výročí Českého rozhlasu.
Program bude doprovázen krojovanou cimbálovou muzikou
Slovácko mladší. Občerstvení zajištěno, vstupné dobrovolné.

prodám
•• kobylky - šestiletá a 18 měsíců stará. Výška 130 cm. Tel.: 724 757 999.
•• NO, stáří 3 měsíce - pes. Cena
2.000 Kč. Tel.: 607 247 978.

» SEZNÁMENÍ

•• Muž 50 let hledá tímto ženu k vážnému seznámení, od 45 do 50 let, z M.
Krumlova a okolí. Jsem dlouho sám a
už mne to nebaví. Hledám někoho na
společný život ve dvou. Zn. samota
tíží, ozvi se, rád bych Tě pozval na
schůzku. Tel.: 737 344 494.
•• Muž hledá ženu k občasným schůzkám. Tel.: 773 523 203.
•• Muž, věk 53 let, VŠ, finančně zajištěn z MK hledá k vážnému seznámení
ženu do 45 let se vzděláním SŠ nebo
VŠ. Tel.: 728 209 050.
•• Petr 55/185/100 hledá touto cestou
ženu okolo 50 roků pro společné chvíle, na kolo, lyže a k táboráku. Třeba
přeskočí jiskra. Tel.: 774 377 773.

» ZAMĚSTNÁNÍ, BRIGÁDY

hledám
•• práci jako uklízečka kanceláří. Jen
na HPP. Tel.: 773 168 484.
•• jakoukoliv brigádu na víkendy
v okrese Znojmo, například řidič B, C
nebo na stavbě, prostě cokoliv. Tel.:
605 471 368.
nabízím
(komerční inzerce)
•• Hledám člověka s kartou ZTP,
který si chce přivydělat. Telefon:
604 470 816.

•• SoLEIL studio Ivančice, na ulici
J. Vávry 10 - hledá maséra / masérku. Preference ŽL. Vše ostatní
dohodou. Své nabídky zasílejte na
info@soleil.cz, www.soleil.cz

» FINANČNÍ SLUŽBY
(komerční inzerce)

•• Půjčky a úvěry pro zaměstnance,
OSVČ /i začínající/, důchodce, ženy
na MD. Vyřízení zdarma. Vyplatíme exekuce, půjčíme i na zástavu
nemovitosti. Kancelář: Ivančice,
Palackého nám. 8. Tel.: 731 933 513,
web: www.pujckyfer.cz. Práce pro
více věřitelů.
•• Nová půjčka ve Vašem regionu.
Ještě dnes můžete mít peníze. Bližší
informace na tel.: 605 720 362.

» SLUŽBY

(komerční inzerce)

PROGRAM KIN
KINO RÉNA IVANČICE
( 546 451 469, 736 601 631

čt 23. 5. ve 20.00

RYCHLE A ZBĚSILE 6
Akční thriller USA

so 25. 5. ve 20.00 IRON MAN 3
ne 26. 5. ve 20.00 Akční scifi USA, Čína, dabing
čt 30. 5. v 18.00
a ve 20.00 hodin

DONŠAJNI
Komedie ČR

so 1. 6. ve 20.00

LESNÍ DUCH
Horor USA

ne 2. 6. v 17.00

ne 2. 6. v 19.00

NEUVĚŘITELNÁ DOBRODRUŽSTVÍ
TADA STONESE
Rodinný anim film SPA, dabing
ŠMEJDI - dokument ČR
Vstupné nad 64 let zdarma

KINO OSLAVANY
( 546 423 018

ne 19.5. v 18.00

BÍDNÍCI
Hudební drana VB, dabing

so 25.5. v 18.00

NADĚJNÉ VYHLÍDKY
Drama USA, VB, dabing

ne 26.5. v 18.00

ZABÍT TIŠE
Krimi thriller USA, dabing

KINO PANORAMA ROSICE
( 546 412 210

•• NÁKLADNÍ DOPRAVA LEVNĚ
A SPOLEHLIVĚ!!! dovoz a odvoz
materiálu, tonáž 4 t, cena: 18 Kč/km
Při větších vzdálenostech nebo při
opakované službě možná dohoda!
Kontaktujte nás kdykoliv na čísle:
602 888 989.

so 18.5. v 17.30
ne 19.5. v 17.30

ZAMBEZIA
Anim. komedie / Jižní Afrika

ne 19.5. ve 20.00

VEDLEJŠÍ ÚČINKY
Thriller USA

čt 23.5. ve 20.00

JAKO ZA STAREJCH ČASŮ
Komedie USA

•• Od 15. 5. 2013 zahájen provoz
pedikúry v Ivančicích, J. Vávry 2.
Zaváděcí cena 169 Kč. Objednávky
na tel. čísle: 721 123 303 - Zuzana Vrtišková, nebo Kadeřnictví
Andrea, tel.: 733 549 665.

pá 24.5. v 17.30
a ve 20.00 hodin

HYPNOTIZÉR
Krimi thriller SWE

so 25.5. v 17.30
ne 26.5. v 17.30

JACK A OBŘI (3D)
Dobrodružný film USA, dabing

so 25.5. ve 20.00
ne 26.5. ve 20.00

VELKÝ GATSBY (3D)
Drama AUS, USA

čt 30.5. ve 20.00

CARMEN
Muzikál ČR

pá 31.5. V 17.30
a ve 20.00 hodin

PAŘBA NA TŘETÍ
Komedie USA

so 1.6. v 17.30
ne 2.6. v 17.30

KOVÁŘ Z PODLESÍ
Pohádka ČR

so 1.6. ve 20.00
ne 2.6. ve 20.00

IRON MAN 3 (3D)
Akční scifi USA, Čína, dabing

Základní škola a Mateřská škola Suchohrdly u Miroslavi pořádá

ZAHRADNÍ SLAVNOST

20. 5. 2013 na školní zahradě
Program: 11:00 - beseda s Mgr. Martinem Včelákem
„Z Brna na kole ke břehům řeky Gangy“; MŠ exkurze Bylinky s.r.o.
12:00 - příjezd delegace z ČZU v Praze; občerstvení, švédské stoly
12:30 - zahájení: Ing. Klára Nehodová, slavnostní předání Pamětních
listů studentům VU3V; vystoupení dětí z naší ZŠ a dětí z ZUŠ
v Miroslavi pro studenty VU3V a maminky;
14:30 - exkurze Bylinky s.r.o., řeč starostky;
vyhlášení soutěže „Naše nožičky jdou na zelenou“ a předání cen
16:00 - vystoupení folklórního souboru Dyjavánek ze Znojma
17:00 - ukončení slavnosti, vypuštění čínských lampiónů přání
17:15 - odjezd studentů VU3V do Markových vinných sklepů
V případě nepříznivého počasí bude zahradní slavnost přesunuta
do prostor místní sokolovny. Jste srdečně zváni.

Středisko volného času Ivančice hledá

NOVÉ EXTERNÍ PRACOVNÍKY
pro vedení zájmových kroužků SVČ Ivančice pro školní rok 2013/2014.
Máte zajímavé dovednosti, znalosti, zkušenosti, které byste chtěli
předat dětem, mládeži nebo dospělým v jejich volném čase?
Umíte něco výjimečného, co byste chtěli tyto cílové skupiny naučit?
Strukturovaný životopis, motivační dopis a přesný popis činnosti
zasílejte na chmelickova@svcivancice.cz nejpozději do 31. 5. 2013.

Gymnázium Moravský Krumlov, Basketbalový klub ZŠ Moravský
Krumlov a Sport klub KOLIS Moravský Krumlov pořádají
v sobotu 25. května 33. ročník tradičního turistického pochodu

KRUMLOVSKÁ 36

Projít se můžete po trasách: 10 a 16 km - start od 7.00
do 9.00 hodin u Bistra Kolis, nebo na nádvoří gymnázia MK;
20, 25, 36 a 50 km - start od 7.00 do 9.00 hodin u Bistra Kolis.
Projet se můžete po cyklotrasách: 30 a 70 km
- start od 7.00 do 9.00 hodin u Bistra Kolis
V cíli zajištěno občerstvení. Příjemné kilometry přejí pořadatelé.
Sponzoruje: Bistro KOLIS M. Krumlov, Dětské zboží INKA M. Krumlov

SOUTĚŽ O DVĚ VSTUPENKY

na koncert a osobní pozdravení
MAGDALENY KOŽENÉ A VENICE BAROQUE ORCHESTRA
NA FESTIVALU CONCENTUS MORAVIAE
Magdalena Kožená patří mezi nejproslulejší pěvkyně současnosti.
Tuto její pozici dokládá řada domácích i zahraničních ocenění.
Vítěz získá dvě vstupenky v nominální hodnotě 3000 Kč
a po koncertě jedinečné osobní pozdravení s Magdalenou Koženou.
Stačí jen od 22. dubna do 09. června 2013 utratit v Hotelu Ryšavý
400 Kč a budete zařazeni do slosování. Na účet připište jméno,
telefonický kontakt a předejte personálu. Po vylosování, které
proběhne 10. června 2013, Vás budeme telefonicky kontaktovat.
Festival se koná 12. června 2013 v Rytířském sálu zámku
v Moravském Krumlově.
Hotel Ryšavý, 671 42 Vémyslice 73
Hotel, restaurace, vinotéka, tel: 515 323 428 • Sport a wellness, tel: 515 323 400
email: rezervace@hotelrysavy.cz • www.hotelrysavy.cz

MŠ, ZŠ a DD, Ivančice, Široká 42 pořádá

ZÁPIS DO MŠ PRO DĚTI
SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM
(sluchové, autismus a vady řeči)
od 1. 5. do 31. 5. 2013 od 7.00 do 16.00 hodin.
Info na: 546 451 931, 777 572 070 nebo 773 470 876.
www.specskiva.cz. Dotazy na spec.sk.iva@volny.cz

Orel jednota Rakšice pořádá
v neděli 2. června 2013 ve 14.00 hodin

DĚTSKÝ SPORTOVNÍ DEN
na hřišti za Orlovnou v Rakšicích
(v případě nepříznivého počasí program zajištěn v sále Orlovny)
Připraven je pestrý „nejen“ sportovní program.
Sportovní soutěže o ceny, disco show Václava Ostrovského, skákací
vzduchová trampolína, ukázka hasičské a policejní techniky, jízda
na koních, svezení bričkou a další. Občerstvení zajištěno.
Srdečně zvou pořadatelé.

PRAMEN ŽIVOTA
(ČAJOVNA - OBCHŮDEK - MASÁŽE) www.cajovnaivancice.cz
V IVANČICÍCH, na Krumlovské ulici naproti hasičům Vás zve:
• 21. 5. v 17.30 hod. - KORÁLKOVÁ DÍLNA
Přijďte si vytvořit ozdobu pro krásný kotník, sluníčko už je tady...
Odhalte nožky a s nimi krásný vlastnoručně vytvořený nákotník.
Vstup 100 Kč dospělí / 80 Kč děti.
• 28. 5. v 17.30 hod. - MALOVÁNÍ HENNOU
Vezměte kamarádku a přijďte si vzájemně namalovat krásné vzory
na ruce, nohy či jiné části těla. Šablony, henna i šikovné ruce budou
k dispozici. Vstupné 200 Kč.
• 2. 6. - CELODENNÍ PARTNERSKÉ KONSTELACE
Seminář zaměřený na to, co v nás volá o pozornost a tím nás odvrací
od partnerského vztahu nebo ovlivňuje to, jak jej prožíváme. Seminář je
určen pro každého, kdo hledá změnu v oblasti partnerství, vnitřní smíření
s otcem, matkou nebo předchozími partnery, vyrovnání se se smrtí blízké
osoby, včetně potratů, kdo se setkal s nevěrou, kdo hledá rovnováhu
mezi dáváním a přijímáním, má děti ze současného či předchozího
vztahu a hledá k nim cestu, kdo by rád porozuměl principu zrcadlení
ve vztahu. Cena je 1200 Kč, průvodkyní je Petra Priti Rechová.
Na všechny akce se hlaste předem, počet míst je omezen.
Tel.: 777 198 577, více informací na www.pramenzivota.com
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zdarma. Vydavatel neodpovídá za pravdivost a obsah uveřejněných inzerátů a dodaných článků. Nevyžádané podklady pro tisk se nevracejí a nearchivují. Redakce si vyhrazuje právo rozhodnout, zda bude dodaný příspěvek
otištěn. Anonymní příspěvky otištěny nebudou. Číslo 11/13 vyjde 31. května 2013, uzávěrka 28. května 2013. Více informací a archiv vydaných výtisků ve formátu PDF na regionálním portálu www.zrcadlo.info.
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špičkový profil
se super vlastnostmi
systém 88+

Uw=1,2 W/m2K

Í
NEJLEVNĚJŠ
KEN
NABÍDKA O
V OKOLÍ

Uw=0,86 W/m2K

kvalitní profil
za skvělou cenu
systém KBE

OKRUŽNÍ 394, MORAVSKÝ KRUMLOV
okna@osp-mk.cz, tel.: 733 199 833

MONTÁŽ A SERVIS

» elektro rozvody
» zabezpečení bytových
a nebytových prostor
» kamerové systémy
» telekomunikační technika
» ostatní slaboproudé zařízení
Ketkovice 226
664 91 Ivančice
tel.: 602 765 623
slaboproudy@seznam.cz

NÍ
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Á
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I
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O
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R
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KOUPELNOVÉ STUDIO
ŠIROKÝ VÝBĚR
ZA SUPER CENY

OKRUŽNÍ 394
MOR. KRUMLOV
515 324 609

NEJVĚTŠÍ NABÍDKA
OBKLADŮ A DLAŽBY

